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SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA
Naturové hodnocení „Přeložka silnice I/44 Zábřeh – obchvat“ (Posouzení vlivů záměru na
evropsky významné lokality a ptačí oblasti dle §45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, v platném znění), Mgr. Jiří Bakeš, HBH Projekt spol. s r.o., Brno, říjen
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ÚVOD
Předložené oznámení záměru dle § 6 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí (rozsah dle přílohy 3 zákona) – dále jen Oznámení EIA – je zpracováno pro záměr
„Přeložka silnice I/44 Zábřeh – obchvat“.
Předmětem posouzení je úsek přeložky silnice I/44 vedený východním obchvatem města
Zábřeh, který je součástí připravovaného uceleného tahu propojující rychlostní silnici R35 u
Mohelnice s městy Zábřeh, Šumperk a Jeseník.
Posuzovaná přeložka je navržena v kategorii S 22,5/100, tedy čtyřpruhová směrově rozdělená
silnice I. třídy a je v celé délce, tj. 5,826 km, vedena v nové trase. Trasa přeložky začíná
napojením na obchvat Vlachova a Zvole (Přeložka silnice I/44 v úseku Vlachov – Rájec), přes
mimoúrovňovou křižovatku (MÚK) Rájec je napojena na stávající silnici I/44 a je ukončena
napojením na stávající obchvat Postřelmova v MÚK Postřelmov-jih.
Přeložka silnice I/44 je v posuzovaném úseku předložena v jediné variantě – varianta Aktivní.
Jako referenční byla pro potřeby tohoto Oznámení EIA definována varianta Nulová, tj.
zachování stávající silnice I/44.
Dopravní řešení předkládaného záměru vychází z technické studie „I/44 Zábřeh-obchvat“
(Dopravoprojekt Brno, říjen 2007) a bylo optimalizováno v rámci auditu investičních záměrů
„Přeložka silnice I/44 Mohelnice – Šumperk“ (HBH Projekt, květen 2010).
Oznámení EIA bylo zpracováno v Ateliéru ekologie firmy HBH Projekt spol. s r.o., posouzení
vlivu na lokality soustavy Natura 2000 provedl Mgr. Jiří Bakeš. Na zpracování Oznámení
EIA dále spolupracovali pracovníci Ateliéru dopravního inženýrství (Ing. Tomáš Plichta –
intenzity dopravy) a s externí specialisté z firmy ENVIROAD s.r.o. (Ing. Vladimír Kryl –
hluková studie, Ing. Petr Tovaryš – rozptylová studie).

HBH Projekt spol. s r. o.
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
1. Oznamovatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

2. IČ:

65993390

3. Sídlo:

Na Pankráci 546/56, 140 00 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/44 Zábřeh – obchvat
Kategorie II, sloupec B, bod 9.1 – Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd
a místních komunikací I. a II. třídy.

B.I.2. KAPACITA (ROZSAH) ZÁMĚRU
–

–

–

novostavba čtyřpruhové silnice I. třídy – přeložka silnice I/44 v délce 5,826 km
(km 8,030 – 13,856); šířkové uspořádání v kategorii S 22,5/1001, tedy směrově rozdělená
silnice se středním dělícím pásem
mimoúrovňové křižovatky (MÚK)
MÚK Rájec se stávající silnicí I/44
MÚK Postřelmov-jih se stávající silnicí I/44 (částečná dostavba)
vyvolané přeložky silnic nižších tříd (přeložka silnice II/315 a III/3701), polních cest a
inženýrských sítí

B.I.3. UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU
kraj:
obec (katastrální území):

Olomoucký
Zvole (Zvole u Zábřeha), Rájec (Rájec u Zábřeha), Leština
(Leština u Zábřeha), Zábřeh (Zábřeh na Moravě)

1

S ohledem na šířkové uspořádání předcházející stavby I/44 Vlachov – Rájec, resp. již realizovaný úsek I/44
Postřelmov-obchvat, je zachována původní navrhovaná kategorie S 22,5/100, která již není uvedena
v platné ČSN 73 6101
HBH Projekt spol. s r. o.
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B.I.4. CHARAKTER ZÁMĚRU A MOŽNOST KUMULACE S JINÝMI ZÁMĚRY
Charakter záměru
Přeložka silnice I/44 je novostavba silnice první třídy v poloze východního obchvatu města
Zábřeh. Přeložka je navržena jako čtyřpruhová směrově dělená komunikace o celkové délce
5,8 km s jednou mimoúrovňovou křižovatkou.
Posuzovaný úsek je součástí připravovaného uceleného tahu propojující rychlostní silnici R35
u Mohelnice s městy Zábřeh, Šumperk a Jeseník (v úseku mezi Postřelmovem a Rapotínem
dochází k peáži, tzn. souběhu, silnic I/11 a I/44).
V současné době je realizován čtyřpruhový obchvat Postřelmova a dvoupruhový obchvat
Rájce, který bude sloužit jako přivaděč na čtyřpruhovou silnici I/44. Před zahájením výstavby
je čtyřpruhový obchvat Vlachova a Zvole.
Možnost kumulace s jinými záměry
Z pohledu možných kumulací s plánovanými záměry lze konstatovat, že v širším okolí
hodnocené stavby nejsou v současnosti plánovány žádné další záměry, s jejichž
potencionálními projevy by mohlo docházet ke kumulaci negativních vlivů na životní
prostředí.

B.I.5. ZDŮVODNĚNÍ

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

Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Silnice I/44 představuje regionálně významný dopravní koridor vytvářející důležitou spojnici
severojižního směru uvnitř Olomouckého kraje, kde napojuje region Jesenicka na region
střední Moravy a následně i na silniční síť celostátního významu. Prochází po ose Mohelnice
(napojení na I/35 a R35) – Bludov– Rapotín (peáž se silnicí I/11) – Červenohorské sedlo –
Jeseník (I/60) – Mikulovice – Polsko.
Stávající silnice I/44, procházející sídly Libivá, Vlachov, Zvole, Zábřeh, Bludov, Šumperk,
Vikýřovice, Rapotín a dále na Jeseník, má v současné době na většině trasy, vzhledem ke své
funkci, nevyhovující šířkové a směrové parametry a dále zde dochází ke střetu funkce
tranzitní a funkce obsluhy území. V průtazích obcemi je výrazně snížena kvalita životního
prostředí, plynulost dopravy je omezena a dochází k častému vytváření nehodových situací.
Vzhledem k důležitosti tohoto tahu a k stávajícím vysokým intenzitám dopravy je postupně
přistupováno k překládání trasy do obchvatových úseků.
Přeložka silnice I/44 je projekčně připravována a postupně realizována v podobě obchvatů
jednotlivých sídel, které lze samostatně napojovat na stávající silnici I/44. Rozdělení úseků a
orientační stav příprav je následující:
Mohelnice – Vlachov:

Vlachov – Rájec:

HBH Projekt spol. s r. o.

napojení na připravovanou rychlostní silnici R35, úsek bude
realizován v souběhu, nebo v návaznosti na rychlostní silnici R35.
Připravuje se zahájení Procesu EIA.
úsek je v současné době ve výstavbě. Proces EIA byl ukončen
vydáním Závěrů zjišťovacího řízení v roce 2005, bez nutnosti
dalšího posuzování.
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Rájec – Zábřeh:

Zábřeh – obchvat:
Postřelmov – obchvat:

Postřelmov – Rapotín:
Rapotín – Jeseník:

jedná se o dvoupruhový obchvat Rájce, který bude sloužit i jako
přivaděč na přeložku silnice I/44 pro směr Zábřeh – Mohelnice.
Úsek je v současné době v provozu, byl dokončen v roce 2010.
Proces EIA byl ukončen vydáním Závěrů zjišťovacího řízení v roce
2004, bez nutnosti dalšího posuzování.
součást předkládaného Oznámení EIA.
úsek je v současné době v provozu, byl realizován v roce 2004.
Proces EIA (dle zákona 244/1992 Sb.) byl ukončen v roce 1998
vydáním souhlasného stanoviska.
Proces EIA byl ukončen v roce 2009 vydáním souhlasného
stanoviska
Proces EIA (dle zákona 244/1992 Sb.) byl ukončen v roce 2003
vydáním souhlasného stanoviska.

Koridor silnice I/44 Mohelnice – Petrov nad Desnou je součástí schválených ZÚR
Olomouckého kraje (vydány v únoru 2008), kde je veden jako veřejně prospěšná stavba
nadmístního významu (označení D3). Do tohoto dokumentu byl záměr převzat z ÚP VÚC
Jeseníky bez věcné změny (po 1. změně schválené v říjnu 2002). Přeložka silnice I/44 v úseku
obchvatu Zábřeha je však z koridoru veřejně prospěšných staveb vyjmuta.
Posuzovaný úsek přeložky silnice I/44 Zábřeh – obchvat propojuje realizovaný obchvat
Postřelmova s obchvatem Vlachova a Zvole, u kterého je v současnosti výstavba zahajována.
Neřeší tedy žádnou aktuálně nepříznivou dopravní situaci, neboť sídla Rájec i Zábřeh již mají
tranzitní dopravu z intravilánů odkloněnu, je však nezbytný v rámci homogenizace celého
připravovaného tahu přeložky silnice I/44 v čtyřpruhovém uspořádání.

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

HBH Projekt spol. s r. o.
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Přehled zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro
jejich výběr, resp. odmítnutí
V roce 1991 zpracovala Správa silničního fondu ČR, pobočka Brno plánovací studii
„Přeložka silnice I/44“. V předmětném úseku je přeložka silnice I/44 vedena po druhé,
východní, straně Mohelnické brázdy, viz Obrázek B.2 na následující straně (varianta SSF).
V roce 1993 zpracovala firma Dopravoprojekt Brno studii „Silnice I/44 Mohelnice – Šumperk
– Petrov nad Desnou“, ve které postupně řešila řadu variant a subvariant. Součástí bylo také
prověření možnosti využití stávající trasy silnice I/44, která se však prokázala jako nereálná
(nutnost demolic, problematika průtahů obcemi). Spolu s návrhem variant probíhalo
zpracování urbanistické a ekologické části studie. Během zpracování studie byla stanovena
kategorie navrhované přeložky na R 11,5/80. Postupně byly navrženy a posouzeny varianty
A, A1, B a C, z nichž pouze varianta A představovala návrh kompletní trasy, varianty A1, B a
C se lišily v dílčích úsecích. Přehled studovaných variant je patrný z Obrázku B.2 na
následující straně (varianty DPB). Výsledkem této studie bylo doporučení varianty A
k dalšímu sledování a zpřesnění, neboť ostatní varianty se prokázaly jak z dopravního, tak
z urbanistického a ekologického hlediska jako méně vhodné, či nevhodné.
V dalších studiích bylo již především zpřesňováno technické řešení, upravována kategorizace
a měněn počet a umístění mimoúrovňových křižovatek.
V říjnu 2007 zpracovala firma Dopravoprojekt Brno technickou studii „I/44 Zábřeh –
obchvat“, která řeší posuzovaný úsek. Kromě MÚK Rájec (se stávající silnicí I/44) zde byla
zahrnuta i MÚK Leština (se silnicí II/315).
V květnu 2010 zpracovala firma HBH Projekt audit investičních záměrů „Přeložka silnice
I/44 Mohelnice – Šumperk“, ve kterém optimalizovala navrženou trasu v uvedeném úseku
z pohledu ekonomické návratnosti. V posuzovaném úseku tak došlo k vypuštění MÚK
Leština, neboť se prokázala její dopravně-ekonomická neopodstatněnost.
V předkládaném Oznámení EIA je tedy předložena jediná aktivní varianta (varianta Aktivní),
která navazuje na realizované, či připravené úseky. Tato varianta vychází z varianty A
zpracované ve vyhledávací studii firmy Dopravoprojekt Brno v roce 1993 a byla
optimalizována v rámci technické studie (Dopravoprojekt Brno, 2007) a auditu investičních
záměrů (HBH Projekt, 2010). Jiná variantní řešení byla odmítnuta již ve výše uvedených
dříve zpracovaných studiích.
Pro potřeby porovnání, především z pohledu rozdělení intenzit dopravy byla definována tzv.
varianta Nulová, tedy nerealizace přeložky silnice I/44. Varianta Nulová představuje stávající
dvoupruhovou silnici I/44 v úseku od Zvole po Postřelmov, procházející okrajem místní části
Ráječek a převážně průmyslovou částí Zábřeha. U sídel Rájec a Postřelmov byla stávající
silnice I/44 přeložena do obchvatových tras v podobě dvoukruhových komunikací. Ve
variantě Nulové je počítáno s realizovaným úsekem Vlachov – Rájec.

HBH Projekt spol. s r. o.
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Obrázek B.2: Přehled studovaných variant

HBH Projekt spol. s r. o.
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B.I.6. POPIS TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Navrhovaná přeložka silnice I/44 je vedena v nové trase, v obchvatu města Zábřeh. Přeložka je
navržena v celém úseku v kategorii S 22,5/100. Vzhledem k průchodu trasy záplavovým územím
řek Moravy a Moravské Sázavy a křížení několika železničních tratí a silnic nižších tříd je
přeložka vedena v celé své délce na násypu.
Posuzovaný úsek přeložky silnice I/44 začíná v km 8,030 napojením na předcházející úsek
Vlachov – Rájec (v současné době se zahajuje realizace), a to prostřednictvím mimoúrovňově
křižovatky (MÚK) Rájec. MÚK Rájec respektuje návaznost na předchozí stavbu, jejíž součástí
bude křižovatková větev Zábřeh – Mohelnice. Ostatní křižovatkové větve a vlastní přeložka
silnice I/44 v prostoru křižovatky jsou součástí posuzované stavby. Napojení na stávající silnici
I/44 směrem k Rájci je řešeno okružní křižovatkou, směrem ke Zvoli křižovatkou stykovou.
Trasa přeložky pokračuje přes zemědělské pozemky severovýchodním směrem a v km 8,796
překonává mostním objektem o třech polích a celkové délce 60 m elektrifikovanou železniční trať
č. 270 Olomouc – Česká Třebová. Další mostní objekt na přeložce silnice I/44 je navržen
v km 9,126 přes bezejmenný vodní tok. Převedení přeložky silnice I/44 přes významný vodní tok
Moravská Sázava, její nivu, navazující břehové porosty a jeden bezejmenný vodní tok je řešeno
kapacitním mostním objektem v km 9,373 a celkové délce přemostění 195 m.
Trasa přeložky se v dalším vedení stáčí k severu a směřuje do prostoru areálu firmy ČMO – České
a moravské obalovny, s.r.o. Současně tak překonává po mostním objektu v km 9,931 část tohoto
areálu, silnici III/31538 mezi Rájcem a Leštinou a železniční vlečku do vápenky Vitošov.
V areálu obalovny je nutné demolovat nebo přemístit některá zařízení a objekty.
Další vedení přeložky směrem k severu zasahuje do k.ú. Leština u Zábřeha, dotčeny jsou pouze
zemědělské pozemky. V km 11,114 je na přeložce silnice II/315 navržen mostní objekt, v km
11,445 mostní objekt na hlavní trase přeložky I/44 přes bezejmenný vodní tok. Další vodní tok
Krumpašský potok protékající k.ú. Zábřeh na Moravě je křížen v km 11,819. V km 12,828 se
navržená přeložka silnice I/44 mimoúrovňově kříží s přeložkou silnice III/3701 spojující Zábřeh a
Lesnici. Na přeložce silnice III/3701 je tak navržen mostní objekt o celkové délce 80 m.
Trasa přeložky silnice I/44 je ukončena v km 13,856 v prostoru mimoúrovňové křižovatky
(MÚK) Postřelmov-jih, kde nejdříve překovává mostním objektem v km13,613 o celkové délce
75 m stávající silnici I/44 vedoucí do Zábřeha a železniční trať č. 271 Zábřeh – Šumperk a poté se
napojuje na stávající čtyřpruhový obchvat Postřelmova. V rámci posuzované stavby budou
v prostoru MÚK Postřelmov-jih, která je deltovitého tvaru, doplněny pouze vratné křižovatkové
větve Mohelnice – Zábřeh a Zábřeh – Mohelnice. Zbývající část křižovatky byla již realizována
v rámci výstavby obchvatu Postřelmova.

B.I.7. PŘEDPOKLÁDANÝ

TERMÍN ZAHÁJENÍ REALIZACE ZÁMĚRU A JEHO

DOKONČENÍ

–
–

zahájení:
dokončení:

2019
2021

B.I.8. VÝČET DOTČENÝCH ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ
–
–

Olomoucký kraj
obce Leština, Rájec, Zvole, Zábřeh

B.I.9. VÝČET NAVAZUJÍCÍCH ROZHODNUTÍ PODLE § 10 ODST. 4
ÚŘADŮ, KTERÉ BUDOU TATO ROZHODNUTÍ VYDÁVAT

A SPRÁVNÍCH

územní rozhodnutí – stavební úřad Zábřeh
HBH Projekt spol. s r. o.
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B.II. ÚDAJE O VSTUPECH
B.II.1. PŮDA
Realizací posuzovaného záměru dojde k dočasnému i trvalému záboru pozemků celkem na
čtyřech katastrálních územích – Leština u Zábřeha, Rájec u Zábřeha, Zábřeh na Moravě a
Zvole u Zábřeha. Vzhledem k fázi zpracování projektové dokumentace (technická studie) a
míře její přesnosti byl proveden pouze orientační výpočet trvalého záboru. Přesný rozsah
záboru bude specifikován až v dokumentaci pro územní rozhodnutí.
K výpočtu záboru byl použit obvod stavby z technické studie a data pro zemědělský půdní
fond získaná od Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy (digitální vrstva tříd ochrany
půd a BPEJ).
Záměr je v převážné míře veden po pozemcích zemědělského půdního fondu (ZPF), okrajově
po vodních a ostatních plochách. Pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) nebudou
záměrem dotčeny.
Celkový zábor posuzovaného záměru byl předběžně spočítán ve výši 33,20 ha, přičemž
největší část záboru je situována na katastrálních územích Zábřeh na Moravě (necelých 39%
celkového záboru) a Rájec u Zábřeha (přes 35% celkového záboru).
Zábor jednotlivých ploch v závislosti na typu pozemků a rozsah záboru v jednotlivých
katastrálních územích je uveden v následujících tabulkách.
Tabulka B.1: Předběžný odhad záboru dle typu pozemků
typ a využití pozemku
ha
zemědělský půdní fond
32,21
vodní plochy
0,81
ostatní
0,18
celkem
33,20

%
97,0
2,4
0,6
100,0

Tabulka B.2: Předběžný celkový odhad záboru na jednotlivých katastrálních územích
celkový zábor
z toho ZPF
katastrální území
% z celk.
ha
%
ha
záboru
Leština u Zábřeha
Rájec u Zábřeha
Zábřeh na Moravě
Zvole u Zábřeha
celkem

5,00
11,68
12,84
3,68
33,20

15,1
35,2
38,7
11,1
100,0

5,00
10,69
12,84
3,68
32,21

15,1
32,2
38,7
11,1
97,0

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.
HBH Projekt spol. s r. o.
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B.II.3. OSTATNÍ SUROVINOVÉ A ENERGETICKÉ ZDROJE
ELEKTRICKÁ ENERGIE
Období výstavby
K odběru elektrické energie na staveništi budou 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.
Období provozu
Provoz silnice nebude vyžadovat odběry elektrické energie. Případná potřeba (např. na
osvětlení MÚK Rájec a MÚK Postřelmov-jih) bude pokryta z místní sítě.

PLYN
Období výstavby
Zemní plyn může být využíván pro vytápění objektů hlavních stavebních dvorů, kam by se
přiváděl středotlakým potrubím od nejbližší stávající regulační stanice. Denní předpokládaná
spotřeba činí 100 m3.
Období provozu
Zemní plyn nebude při provozu využíván.

DALŠÍ DRUHY SUROVIN
Při výstavbě vzniknou nároky na suroviny, odpovídající charakteru stavby:
Období výstavby
– násypový materiál zemního tělesa
– štěrkopísky, především pro konstrukční vrstvy vozovek – bude řešeno dovozem
z lokálních pískoven.
– drcené kamenivo pro betonové konstrukce a asfaltové směsi – lomy pro dovoz drceného
kameniva budou určeny až v dalších stupních projektové dokumentace
– materiál pro kryty vozovek – ropné asfalty a modifikační přísady, portlandský a speciální
silniční cement.
– ocel – především pro betonářskou výztuž a bezpečnostní zařízení (zábradlí a svodidla)
– pohonné hmoty, oleje a maziva pro stavební mechanizmy a dopravní techniku
Podrobnosti budou řešeny v dalším stupni projektové dokumentace.
Období provozu
Ve fázi provozu je nutno uvažovat se spotřebou pohonných hmot, olejů a maziv pro
mechanizmy údržby čtyřpruhové silnice.
Dále je nutno zahrnout do spotřeby surovin posypový materiál zimní údržby, tj. chlorid sodný
v množství cca 1 kg na metr čtvereční vozovky a drcené kamenivo v množství cca 10x
větším.

HBH Projekt spol. s r. o.
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B.II.4. NÁROKY NA DOPRAVNÍ A JINOU INFRASTRUKTURU
VÝSTAVBA
Realizace stavby bude prováděna převážně při zachování provozu na stávajících silnicích,
pouze v úsecích na začátku a konci úpravy, kde se bude realizovat napojení na přeložku
silnice I/44, může být provoz dočasně omezen. Organizace postupu výstavby bude předmětem
dalších stupňů projektové přípravy, stejně jako časový harmonogram výstavby.

INTENZITY DOPRAVY
Stanovení intenzit dopravy na silniční síti v zájmovém území při zachování stávajícího
silničního uspořádání (varianta Nulová) a při realizaci realizaci varianty Aktivní bylo
zpracováno v Ateliéru dopravního inženýrství firmy HBH Projekt jako podklad pro toto
Oznámení EIA.
Podkladem pro stanovení intenzit dopravy na jednotlivých úsecích stávající i výhledové
silniční sítě byl dopravní model Olomouckého kraje. Tento dopravní model byl vypracován
s využitím směrových dopravních průzkumů na území celého kraje a je zkalibrován na
hodnoty celostátního sčítání dopravy z roku 2005. Výhledové hodnoty byly odvozeny pomocí
růstových koeficientů ŘSD ČR z roku 2007.
Kategorie „osobní“ v sobě zahrnuje osobní vozidla a motocykly. Skupina „nákladní“ obsahuje
všechny ostatní druhy vozidel dle kategorizace celostátního sčítání dopravy. Uvedené
intenzity dopravy jsou obousměrné, za 24 hodin. Ve variantě Nulové je počítáno
s realizovaným úsekem přeložky silnice I/44 Vlachov – Rájec.
Tabulka B.3: Intenzity dopravy na stávající silniční síti – varianta Nulová
silnice
popis úseku
přeložka silnice I/44 Vlachov –
Rájec
směr Mohelnice – křiž. s I/44

druh
vozidla
osobní
nákladní
celkem
osobní
stávající silnice I/44
nákladní
Zvole – křiž. s I/44
celkem
osobní
stávající silnice I/44
nákladní
obchvat Rájce
křiž. s I/44 – Ráječek (III/31526)
celkem
osobní
stávající silnice I/44
Ráječek (III/31526) – Zábřeh
nákladní
(II/315)
celkem
osobní
stávající silnice I/44
nákladní
II/315 – III/36919
celkem
osobní
stávající silnice I/44
Zábřeh (III/36919) –
nákladní
MÚK Postřelmov-jih
celkem
osobní
stávající silnice I/44
nákladní
MÚK Postřelmov-jih – Postřelmov
celkem
osobní
přeložka silnice I/44
nákladní
obchvat Postřelmova
MÚK Postřelmov-jih – směr Šumperk celkem

HBH Projekt spol. s r. o.

2005
6 720
2 700
9 420
1 300
310
1 610
7 660
2 690
10 350
8 820
2 850
11 670
8 680
2 560
11 240
9 750
2 860
12 610
4 150
1 020
5 170
5 600
1 610
7 210

15

2015
9 010
2 970
11 980
1 740
340
2 080
10 270
2 960
13 230
11 820
3 140
14 960
11 630
2 820
14 450
13 070
3 150
16 220
5 560
1 120
6 680
7 510
1 770
9 280

rok
2025
10 150
3 190
13 340
1 960
360
2 320
11 570
3 180
14 750
13 320
3 370
16 690
13 110
3 030
16 140
14 730
3 380
18 110
6 270
1 200
7 470
8 460
1 900
10 360

2035
10 960
3 380
14 340
2 120
390
2 510
12 490
3 360
15 850
14 380
3 570
17 950
14 150
3 200
17 350
15 900
3 580
19 480
6 760
1 270
8 030
9 140
2 010
11 150

2040
11 300
3 460
14 760
2 180
400
2 580
12 880
3 440
16 320
14 820
3 650
18 470
14 580
3 280
17 860
16 390
3 670
20 060
6 970
1 300
8 270
9 420
2 060
11 480
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Tabulka B.4: Intenzity dopravy na výhledové silniční síti – varianta Aktivní
silnice
popis úseku

druh
vozidla
osobní
přeložka silnice I/44
nákladní
směr Mohelnice – MÚK Rájec
celkem
osobní
přeložka silnice I/44
nákladní
MÚK Rájec – MÚK Postřelmov-jih
celkem
osobní
přeložka silnice I/44
nákladní
MÚK Postřelmov-jih – směr Šumperk
celkem
osobní
stávající silnice I/44
nákladní
Zvole – MÚK Rájec
celkem
osobní
stávající silnice I/44
nákladní
obchvat Rájce
MÚK Rájec – Ráječek (III/31526)
celkem
osobní
stávající silnice I/44
Ráječek (III/31526) – Zábřeh
nákladní
(II/315)
celkem
osobní
stávající silnice I/44
nákladní
II/315 – III/36919
celkem
osobní
stávající silnice I/44
Zábřeh (III/36919) –
nákladní
MÚK Postřelmov-jih
celkem
osobní
stávající silnice I/44
nákladní
MÚK Postřelmov-jih – Postřelmov
celkem
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2005
6 720
2 700
9 420
5 310
1 840
7 150
6 800
2 030
8 830
1 300
310
1 610
2 080
750
2 830
3 510
980
4 490
3 370
700
4 070
5 570
1 140
6 710
4 150
1 020
5 170

16

2015
9 010
2 970
11 980
7 120
2 020
9 140
9 110
2 230
11 340
1 740
340
2 080
2 790
830
3 620
4 700
1 080
5 780
4 520
770
5 290
7 460
1 250
8 710
5 560
1 120
6 680

rok
2025
10 150
3 190
13 340
8 020
2 170
10 190
10 270
2 390
12 660
1 960
360
2 320
3 140
890
4 030
5 300
1 160
6 460
5 090
830
5 920
8 410
1 340
9 750
6 270
1 200
7 470

2035
10 960
3 380
14 340
8 660
2 300
10 960
11 080
2 530
13 610
2 120
390
2 510
3 390
940
4 330
5 720
1 230
6 950
5 500
880
6 380
9 070
1 420
10 490
6 760
1 270
8 030

2040
11 300
3 460
14 760
8 930
2 350
11 280
11 420
2 590
14 010
2 180
400
2 580
3 500
970
4 470
5 890
1 260
7 150
5 670
900
6 570
9 350
1 450
10 800
6 970
1 300
8 270
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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, liniový zdroj a
plošný zdroj znečistění

V období výstavby bude navrhovaná přeložka silnice 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).
Po dostavbě, v období provozu bude navrhovaný záměr představovat liniový zdroj znečištění
atmosféry, a to především plynnými exhalacemi. K nim se nutně připojí aerosoly různého složení,
jejichž zdrojem budou chemické látky používané k udržování zimní sjízdnosti komunikace a v malém
množství i látky související bezprostředně s automobilovým provozem (otěr pneumatik aj.). S ohledem
na technický rozvoj v automobilovém průmyslu a úpravy podmínek provozu vozidel, lze v reálné
budoucnosti předpokládat snížení exhalací z dopravy na jednotku přepravovaného výkonu.

ROZLOŽENÍ EMISÍ V ČASE
Pro hodnocení znečišťování ovzduší na libovolném úseku silnice je velmi důležité rozlišovat období
výstavby úseku od období vlastního silničního provozu na něm. Vlivy v těchto obdobích se
kvalitativně i kvantitativně diametrálně liší.
Po dobu výstavby nového úseku silnice je blízké okolí stavby znečišťováno emisemi výfukových
plynů ze stavebních strojů a těžkých nákladních automobilů. Za rozhodující zdroj emisí do ovzduší v
době provádění stavby lze však bezesporu 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
v rámci procesu EIA 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 meteorologické 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;
– přísné dodržování technologické kázně a podmínek realizace, stanovených Oznámením EIA o
hodnocení vlivu stavby na životní prostředí a následně v podmínkách příslušných stavebních
povolení.
HBH Projekt spol. s r. o.
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V období provozu je zdrojem emisí (výstupů) do volného ovzduší v okolí silničních komunikací
především provoz motorových vozidel, vlastní povrch komunikace je pak, jako každá zpevněná
plocha, pouze druhotným zdrojem prašnosti.

DRUH A MNOŽSTVÍ EMISÍ DO OVZDUŠÍ
Hlavními reprezentanty škodlivin emitovaných při provozu silničních motorových vozidel
jsou oxid uhelnatý (CO), oxidy dusíku (NOx), oxid dusičitý (NO2), suspendované částice
(PM10), benzen (C6H6) a benzo(a)pyren (C20H12).
Základním vstupem pro výpočet emisí Ei produkovaných silničním provozem jsou intenzity
dopravy do modelového výpočtu zahrnutých silničních úseků, viz kapitola B.II.4.
K výpočtu množství exhalací produkovaných automobilovým provozem na posuzovaných
variantách stavby jsou použity jednotkové emisní faktory osobních automobilů (eOA) resp.
těžkých nákladních automobilů (eNA) obsažené v databázi produktu MEFA02 (MŽP ČR).
Přehled těchto jednotkových emisních faktorů je uveden v následující tabulce, přičemž dolní
hodnota přísluší 0% podélnému sklonu vozovky, horní hodnota pak 6% podélnému sklonu.
Tabulka B.5: Emisní faktory jenotkových vozidel dle MEFA02
CO

NOx

NO2

PM10

C6H6

[vozidlo⋅g/km]

C20H12
[vozidlo⋅µg/km]

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

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

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]

Ve výpočtu jsou jednotkové emise eOA resp. eNA korigovány interpolací dle průměrného
podélného sklonu vozovky silnice. Použity jsou měrné emise roku 2010 (vzdálenější časový
horizont MEFA02 neobsahuje), tzn., že s další progresí směrem ke snižování exhalací
z motorových vozidel se neuvažuje, což je na straně předběžné opatrnosti.
Tabulka B.6 Celkové emisní příspěvky hlavních škodlivin posuzované stavby Ecelk [t/rok]
hlavní škodlivina
CO
NOx
NO2
PM10
C6H6
C20H12
varianta Nulová
76,521
128,496 5,114
4,417
0,631
5,0⋅10-5
var. Aktivní (nová trasa)
29,654
50,751
1,810
1,562
0,238
2,3⋅10-5
var. Aktivní (stávající trasy)
57,759
96,080
3,600
3,106
0,490
4,1⋅10-5
varianta Aktivní – celkem
87,413
146,831 5,409
4,667
0,728
6,5⋅10-5
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B.III.2. ODPADNÍ VODY
Během výstavby a provozu silnice budou vznikat následující typy odpadních vod:
1. dešťové odpadní vody
2. splaškové odpadní vody
3. technologické a provozní odpadní vody
4. extravilánové odpadní vody (vznikající vlivem přívalových dešťů)

Období výstavby
V tomto období budou odpadní vody vznikat především ze sociální části zařízení staveniště.
Bude se jednat o splaškovou odpadní vodu. Režim jejího 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.
Období provozu
Za provozu odtékají ze silnice hlavně srážkové vody. Podle novely zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, voda
spadlá na zemský povrch se stává buď vodou povrchovou, nebo vodou podzemní, nebo vodou zvláštní, nebo
vodou odpadní. Srážková voda se stává vodou odpadní pouze v případě, že se smísí s jinou odpadní vodou, tj., že
je svedena do jednotné kanalizace. Jestliže je srážková voda smíšena a odváděna oddělenou, dešťovou kanalizací
nebo silničními příkopy, je z hlediska dikce vodního zákona vodou povrchovou. Uvedený výklad však nemusí být
příslušným vodoprávním úřadem uznán.

Z výše uvedených důvodů a z důvodů předpokládaného znečištění úkapy ropných látek,
zbytky posypových materiálů ze zimní údržby, oděry z pneumatik a úlety ze sypkých nákladů,
je veškerá srážková voda odváděná z vozovky silnice (v souladu s principem předběžné
opatrnosti) považována za vodu odpadní.
Pro výpočet celkového množství odváděných srážkových vod z posuzovaného záměru bylo
použito vztahu:
Vs = š . L . hs . ks

Vs ...
š ...
L ...
hs ...
ks …

objem srážkových vod z úseku silnice (m3/rok)
šířka zpevněné plochy vozovky
délka posuzovaného úseku vozovky
průměrný úhrn ročních srážek (m/rok)
odtokový koeficient – 0,9

Tabulka B.7: Množství vod odváděných z vozovky
varianta Aktivní

objem srážkových vod (m3/rok)

z toho za zimní období X.-III (cca 43%)

67 902

29 198

Téměř všechny odpadní vody budou z povrchu vozovky odvedeny formou středové
kanalizace umístěné v hlavní trase. Před zaústěním kanalizace do konečných recipientů budou
vody předčištěny pomocí odlučovačů ropných látek.

B.III.3. ODPADY
DRUH A MNOŽSTVÍ ODPADU
Při plánované stavbě navrhovaných silničních úseků budou vznikat odpady, které lze rozdělit do dvou skupin:
1. Odpady kategorie O – „ostatní“.
2. Odpady kategorie N – „nebezpečné“

Ve stávajícím stupni projektové dokumentace posuzovaného záměru není možné definovat
ani přibližné množství odpadů. Jakékoliv odhady bez detailního zaměření území by byly
zavádějící. Podrobný Projekt nakládání s odpady z výstavby, včetně množství odpadů bude
součástí dokumentací navazujících stupňů projektové přípravy (DÚR a DSP).
HBH Projekt spol. s r. o.
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PRODUKCE ODPADŮ
Období výstavby
V rámci stavebních činností budou 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 stavební (příp. demoliční)
činnost, které bude možno zařadit do kategorie ostatní odpady (O).
Přehled odpadů je uveden v následujících tabulkách:
Tabulka B.8: Odpady vznikající během stavby na místě hlavního staveniště
kód druhu
odpadu
03 01 04
03 01 05
06 13 99
08 01 11
08 01 12
08 04 09
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

kategorie
odpadu
Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy obsahující nebezpečné látky
N
Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03
O
01 04
Odpady jinak blíže neurčené (06 13 – Odpady z jiných anorganických chemických
O
procesů)
Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
N
Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11
O
Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné
N
nebezpečné látky
Jiná odpadní lepidla a těsnící materiály
O
Odpady z jiných směsných materiálů na bázi cementu neuvedené pod čísly 10 13 09 a
O
10 13 10 (odpady z výroby azbestocementu)
Odpadní beton a betonový kal
O
Úlet železných kovů
O
Úlet neželezných kovů
O
Plastové hobliny a třísky
O
Odpadní minerální řezné oleje obsahující halogeny (kromě emulzí a roztoků)
N
Odpadní minerální řezné oleje neobsahující halogeny (kromě emulzí a roztoků)
N
Odpadní řezné emulze a roztoky obsahující halogeny
N
Odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny
N
Syntetické řezné oleje
N
Odpad ze svařování
O
Jiné emulze (13 08 – Odpadní oleje blíže nespecifikované)
N
Odpady jinak blíže neurčené (13 08 – Odpadní oleje blíže nespecifikované)
N
Papírové a lepenkové obaly
O
Plastové obaly
O
Dřevěné obaly
O
Kovové obaly
O
Kompozitní obaly
O
Směsné obaly
O
Skleněné obaly
O
Textilní obaly
O
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
N
Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně
N
prázdných tlakových nádob
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených),
N
čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod
O
číslem 15 02 02
Odpady z elektrického nebo elektronického zařízení
O/N
Beton
O
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující
N
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kód druhu
odpadu
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
17 05 05
17 05 06
17 06 04
17 09 03
17 09 04

kategorie
odpadu

název odpadu
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
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

O
O
O
O
N
O
O
O
O
O
O
O
O
N
N
O
N
O
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
03 01 04
03 01 05
08 01 11
08 01 12
10 01 01
10 12 08
10 13 11
12 01 02
12 01 04
12 01 12
12 01 13
13 01
13 02

kategorie
odpadu
Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy obsahující nebezpečné látky
N
Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04
O
Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
N
Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11
O
Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod číslem 10 01 04)
O
Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepelném zpracování)
O
Odpady z jiných směsných materiálů na bázi cementu neuvedené pod čísly 10 13 09 a 10 13
O
10 (odpady z výroby azbestocementu)
Úlet železných kovů
O
Úlet neželezných kovů
O
Upotřebené vosky a tuky
N
Odpad ze svařování
O
Odpadní hydraulické oleje
N
Odpadní motorové, převodové a mazací oleje
N
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kód druhu
odpadu
13 03
13 08 02
13 08 99
14 06 03
14 06 05
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 05
15 01 06
15 01 07
15 02 02
16 01 03
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

název odpadu
Odpadní izolační a teplonosné oleje
Jiné emulze (13 08 – Odpadní oleje blíže nespecifikované)
Odpady jinak blíže neurčené (13 08 – Odpadní oleje blíže nespecifikované)
Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel
Kaly nebo pevné odpady obsahující ostatní rozpouštědla
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Dřevěné obaly
Kovové obaly
Kompozitní obaly
Směsné obaly
Skleněné obaly
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí
tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
Pneumatiky
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

kategorie
odpadu
N
N
N
N
N
O
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“ (tj. 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.
HBH Projekt spol. s r. o.
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V rámci navazujících stupňů projektové dokumentace bude vypracován Projekt nakládání
s odpady z výstavby, který bude vycházet z upřesněné materiálové bilance a zohledňovat
místní podmínky a požadavky.
Období provozu
Hlavním procesem produkujícím odpady za provozu silniční komunikace bude úklid a údržba
v příslušných úsecích. Podrobněji lze tyto činnosti charakterizovat:
–
–
–
–
–
–
–

úklid vozovky
seřezávání a údržba zeleně krajnic ve středového pásu a krajnicích
sekání trávy na krajnicích a středovém pásu
údržba sjízdnosti silnice v zimě
čištění příkopů, popř. stok a dešťových vpustí
drobné úpravy vozovek a svahů silnice
odstraňování znečištění ze silnice, havarovaných vozidel a dalších odpadů vzniklých za provozu silnice

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 následujících stupňů projektové přípravy bude nutné 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. některé barvy) škodlivinami.

B.III.4. HLUK, VIBRACE
HLUK
Období výstavby
V období 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,
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 a volbě přepravních tras
stavebních materiálů.
Z těchto důvodů nelze hluk v období výstavby v daném stupni projektové přípravy
kvantifikovat, protože nejsou známy vstupní údaje pro jeho vyhodnocení.
Dodavatel stavby je však povinen dodržet hygienické limity hluku ze stavební činnosti dle
nařízení vlády č. 148/2006 pro danou dobu trvání hluku ze stavební činnosti.
Vzhledem k poměrně velké vzdálenosti trasy stavby od nejbližší obytné zástavby lze
předpokládat, že vlastní hluk ze staveniště nebude představovat zásadní vliv v době výstavby.
Období provozu
varianta Nulová
Ve variantě Nulové (bez výstavby) je doprava vedena ve stávající trase silnice I/44, tzn. po
obchvatu Rájce a okrajem intravilánu Zábřehu (ulice Olomoucká a Lesnická) a dále ve směru
na Postřelmov.
HBH Projekt spol. s r. o.
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Obec Rájec je před hlukem z provozu na trase I/44 chráněna dvěma protihlukovými stěnami
(zahrnuty do výpočtového modelu), které byly realizovány v rámci stavby obchvatu.
Místní část Zábřehu – Ráječek a obytná zástavba v okolí Olomoucké ulice je před hlukem
z provozu na I/44 chráněna protihlukovými stěnami v okolí nájezdu na most přes trať ČD
(tyto protihlukové stěny nebyly do modelu zahrnuty, neboť nejsou k dispozici údaje o
směrovém a výškovém uspořádání protihlukových stěn potřebné pro 3D model).
Silnice I/44 prochází průmyslovou zónou v okolí Olomoucké ulice bez obytné zástavby.
Podél ulice Lesnická se pak nachází několik rodinných domů v dosahu nadlimitních hladin
hluku. Ostatní zástavba je průmyslového a živnostenského charakteru a nebo je území bez
zástavby (v ÚPD vymezení jako plochy pro výrobu a skladování nebo smíšené plochy
výrobní). Výhledová obytná zástavba je v ÚPD Zábřehu plánována v okolí křížení ulic
Lesnická a Postřelmovská. Ve variantě Nulové se pak část ploch výhledové obytné zástavby
nachází v území zasaženém nadlimitními hodnotami hluku.
Hlukové zatížení v okolí trasy varianty Nulové s použitím intenzit dopravy pro výhledový rok
2040 (denní a noční doba) je uvedeno v Grafických přílohách H_V0.
varianta Aktivní
Ve variantě Aktivní je trasa silnice I/44 vedena v nové trase mimo intravilám Zábřehu, po
které převádí tranzitní dopravu. Na původní trase silnice I/44 pak zůstává zdrojová, koncová
doprava a doprava zajišťující obslužnost okolního území. Varianta Aktivní je vedena
v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby převáženě po zemědělsky obdělávaných
pozemcích. Na trasu obchvatu Postřelmova je napojena rovněž v dostatečné vzdálenosti od
obytné zástavby.
Hlukové zatížení širšího území v okolí trasy varianty Aktivní s použitím intenzit dopravy pro
výhledový rok 2040 (denní a noční doba) je uvedeno v Grafických přílohách H_VA.

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.
Posuzovaná komunikace je dostatečně vzdálena od ploch stávající i výhledové zástavby, tzn.
že vlivy vibrací na stavební objekty se neprojeví a to ani v období výstavby.

B.III.5. RIZIKA HAVÁRIÍ
Z pohledu možných havárií existuje především riziko při úniku ropných látek a olejů, které by
mohly mít negativní vliv především na:
− hydrologii a hydrogeologii území
− cenné biotopy v území
Hydrologie a hydrogeologie území
Celá zájmová oblast se nachází v údolní nivě v blízkosti soutoku Moravy a Moravské Sázavy,
která je součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod CHOPAV Kvartér řeky Moravy.
V zájmovém území jsou vymezena ochranná pásma vodního zdroje Prameniště Lesnice.
Cenné biotopy v území
Posuzovaná přeložka silnice I/44 je vedena především po orné půdě. Přesto zasahuje okraj
Evropsky významné lokality Litovelské Pomoraví. Křížené vodní toky se vlévají do řeky
Moravy, která následně prochází Chráněnou krajinnou oblastí Litovelské Pomoraví.
HBH Projekt spol. s r. o.
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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 zájmovém území se nachází skladebné prvky ÚSES všech úrovní. Pro jejich umístění jsou
zvoleny ekologicky hodnotnější části území, a to větší vodní toky (řeka Morava a Moravská
Sázava) a jejich doprovodné porosty, menší vodní toky v polích, rybníky a bylinná lada.
Trasování a umístění jednotlivých skladebných prvků ÚSES bylo převzato z platných
územních plánů obcí.
U regionálních a nadregionálních biocenter a biokoridorů je číslování dle ÚTP
Nadregionálního a regionálního ÚSES ČR s odkazem na popis v územních plánech.
U lokálních biocenter a biokoridorů je uvedené číslování převzato z územních plánů.
Většina lokálních prvků nacházejících se na orné půdě je funkční jen částečně nebo je pouze
navržena.

NADREGIONÁLNÍ ÚSES
Posuzovaným územím prochází v celé délce údolní nivy řeky Moravy nadregionální
biokoridor NRBK K 89 Praděd – Vrapač-Doubrava2. Říční a nivní osa biokoridoru je vedena
přibližně souběžně. Biokoridor spojuje vzdálené nadregionální biocentrum NRBC 88 Praděd,
ležící v CHKO Jeseníky a nadregionální biocentrum NRBC 13 Vrapač-Doubrava, ležící
v CHKO Litovelské Pomoraví. Podél biokoridoru je navržena široká ochranná zóna, v níž se
nachází další prvky ÚSES na lokální a regionální úrovni.

REGIONÁLNÍ ÚSES
Regionální úroveň územního systému ekologické stability je v zájmovém území zastoupena
biokoridory RBK 902 Lupěné – K 893 a RBK 903 K 89 – Hrabová. Biokridory jsou vedeny
napříč územím na stejné úrovni ve směru východ – západ mezi obcemi Rájec a Zvole a
2

V územním plánu Zvole se vzhledem k označení jako regionální biokoridor RK 1 vyskytuje nesoulad s úrovní
popisovaného biokoridoru.
3
V územním plánu Zvole biokoridor označen jako RK 2.
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spojují regionální biocentra RBC 430 Lupěné a RBC 429 Hrabová. Biokoridory jsou funkční
převážně v lesních porostech na okrajích zájmového území, v části křižující stávající silnici
I/44, železniční trať, zástavbu a ornou půdu v nivě řeky Moravy jsou biokoridory pouze
navrženy.
V severní části území se na nadregionálním biokoridoru NRBK K 89 Praděd – VrapačDoubrava nachází regionální biocentrum RBC 439 Postřelmov. Dále na sever se podél řeky
Moravy odděluje regionální biokoridor RBK 892 Truska – Postřelmov.

LOKÁLNÍ ÚSES
Skladebné části lokálního ÚSES navazují na prvky ÚSES vyšších úrovní. V zájmovém území
jsou lokální biocentra tvořena zejména porosty v blízkosti vodních toků a lesními porosty,
lokální biokoridory jsou vedeny převážně podél vodních toků.
V zájmovém území převažují lokální ÚSES reprezentující normální hydrické řady. Vlhké
hydrické řady zastupují především skladebné prvky ÚSES vymezené podél vodních toků.
Bližší charakteristika jednotlivých segmentů, které budou ovlivněny posuzovaným záměrem,
je uvedena v následující podkapitole.

SKLADEBNÉ ČÁSTI ÚSES, KTERÉ SE NACHÁZEJÍ V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ
Poloha jednotlivých skladebných prvků ÚSES je zakreslena v Grafické příloze 2, číslování
segmentů ÚSES je převzato z podkladů, jak je uvedeno výše.
RBK 902 Lupěné – K 89
– k.ú. Jestřebíčko, Zábřeh na Moravě, Jestřebí u Zábřeha, Rájec u Zábřeha, Zvole u
Zábřeha, Hrabov u Dubicka
– v lesních porostech veden jako funkční biokoridor, v zemědělsky využívané nivě řeky
Moravy pouze navržen (překonává ornou půdu, stávající silnici I/44 a železniční trať bez
migračních objektů, zástavbu)
– propojuje regionální biocentrum RBC 430 Lupěné v západní části zájmového území a
nadregionální biokoridor NRBK K 89 Praděd – Vrapač-Doubrava vedený podél řeky
Moravy ve směru sever – jih
– v prostoru ochranné zóny nadregionálního biokoridoru NRBK K 89 Praděd – VrapačDoubrava přechází do regionálního biokoridoru RBK 903 K 89 – Hrabová
– do biokoridoru je vloženo několik lokálních biocenter
LBK (v ÚP Rájec a Zvole označen jako LK 1)
– k.ú. Zábřeh na Moravě, Rájec, Zvole
– funkční biokoridor vedený podél Moravské Sázavy
– propojuje navržené lokální biocentrum LBC 4 na k.ú. Rájec a nadregionální biokoridor
NRBK K 89 Praděd – Vrapač-Doubrava
– tok polopřirozený s pozůstatky opevnění, břehový porost zachovalý
LBC 4 (v ÚP Rájec označeno jako LB 4)
– k.ú. Rájec
– navržené biocentrum situované při Moravské Sázavě
– tvořeno břehovým porostem podél toku, porost různověký, místy přerušen
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C.I.2. ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ
Zvláště chráněnou částí přírody jsou myšleny 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 současnosti není v zájmovém území vyhlášeno žádné zvláště chráněné území. Nejbližším
tak zůstává CHKO Litovelské Pomoraví, které začíná cca 10 km jižněji, po proudu řeky
Moravy, u Mohelnice.

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)“.

V prostoru jižně od Leštiny je v nivě řek Morava a Moravská Sázava vyhlášená rozsáhlá
evropsky významná lokalita EVL Litovelské Pomoraví. Jižněji položená CHKO Litovelské
Pomoraví je zároveň vyhlášeno jako PO Litovelské Pomoraví.
Vzhledem ke střetu záměru s EVL Litovelské Pomoraví bylo vypracováno samostatné
Posouzení vlivů záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti dle §45i zákona č.
114/1992 Sb., ve kterém jsou uvedeny podrobné charakteristiky obou lokalit. Stručná
charakteristika je následující:
EVL Litovelské Pomoraví
Jihovýchodní část (součást CHKO Litovelské Pomoraví) tvoří komplex lužních lesů
obklopující řeku Moravu s bočními rameny (charakter vnitrozemské říční delty) doplněný
navazujícími nivními loukami a mokřadními společenstvy. V severozápadní polovině lokalita
zahrnuje lužní lesy a rozsáhlý komplex převážně dubohabrových lesů (na území CHKO).
Mimo hranice CHKO zahrnuje lokalita převážně bezlesou krajinu při toku Moravy.
Lesy tvrdého i měkkého luhu jsou v celém území velmi dobře zachovalé s vysokou druhovou
diverzitou a s charakteristickým střídáním bylinných aspektů. Komplex s převažujícími
dubohabrovými lesy nemá pro svou rozlohu a zachovalost ekosystémů v kontextu severní
Moravy obdoby.
PO Litovelské Pomoraví
Základní charakteristika PO je stejná jako u EVL Litovelské Pomoraví (viz výše) s tím
rozdílem, že PO kopíruje hranice CHKO.
V PO jsou předmětem ochrany následující druhy:
− ledňáček říční (Alcedo atthis)
− lejsek bělokrký (Ficedula albicollis)
− strakapoud prostřední (Dendrocopus medius)
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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 dotčeném území není vymezen žádný přírodní park.

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 zájmovém území je podél silnice III/3701 vymezen registrovaný významný krajinný prvek
pod názvem Novodvorské meze. Poloha prvku je zakreslena v Grafické příloze 2.
VKP Novodvorské meze
– k.ú. Zábřeh na Moravě
– jedná se o zachovalý porost na mezích silničního tělesa (III/3701 mezi Zábřehem a
Lesnicí)
– celková výměra: 15 231 m2 (v rozmezí 5-12 m od silnice na obě strany v délce cca 70 m)
– VKP zaregistroval Městský úřad Zábřeh dne 11.1.1996 pod č.j. ŽP/22/96
– stručná charakteristika (podle registračního listu): zachovalý porost na mezích silničního
tělesa (jeřáb obecný, dub letní, trnka obecná, hloh obecný, růže šípková, brslen evropský,
ostružiník, maliník, rákos) s vysokým počtem a hustotou hnízdění pěvců (pěnice
hnědokřídlá, pěnice vlašská, pěnice pokřovní, slavíc obecný, ťuhýk obecný, cvrčilka říční,
rákosník zpěvný, bramborníček černohlavý)
– zdůvodnění registrace: uchování přírodních podmínek pro hnízdní podmínky chráněných
druhů ptáků (dle aktuálního zněné Vyhlášky 395/1992 Sb. – pěnice vlašská (silně
ohrožená), slavík obecný (ohrožený), ťuhýk obecný (ohrožený), bramborníček černohlavý
(ohrožený)
Dále jsou v zájmovém území zastoupeny VKP „ze zákona“, a to vodní toky, údolní nivy a
lesy. Jejich přehled je uveden v kapitole D.I.10.

C.I.6. ÚZEMÍ

HISTORICKÉHO,

KULTURNÍHO

NEBO

ARCHEOLOGICKÉHO

VÝZNAMU

Dotčené území představuje severní okrajový výběžek tradiční staré sídelní oblasti, která byla
obývána v pravěku, v rané době dějinné, raném a vrcholném středověku i novověku. I když
písemné prameny z období 13. století se ve vztahu k lidským sídlům prakticky omezují pouze
na města Zábřeh a Šumperk a první zmínky o vesnicích pochází většinou až ze 14. století,
počátky středověkého osídlení oblasti lze klást nejspíše už do 12. a 13. století a lze je spojovat
s vnitřní i tzv. německou kolonizací a ekonomickým zázemím obou měst.
Z pohledu zastoupení jednotlivých historických období jsou v okolí Zábřehu nejpočetnější
středověk a novověk, méně již pravěk (mladší doba kamenná a doba bronzová). Záchranným
archeologickým výzkumem při stavbě obchvatu Postřelmova v roce 2003 byly odkryty nálezy
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v poloze U Františka, spolu s dalšími dvěma sídlišti – Zábřeh Krumpach a lokalitou
u Postřelmůvku. Přestože jde, na rozdíl od hojně využívaných moravských úvalů, o osídlení
okrajové, tato naleziště vytváří zatím nejsevernější dosud známý mikroregion osídlení kultury
s lineární keramikou v povodí řeky Moravy.
Ve sledované oblasti, zahrnující širší okolí plánovaného obchvatu města Zábřeh, se nachází
11 dosud známých nalezišť, z toho do posuzovaného koridoru zasahují dvě. Dále bylo
v území, bezprostředně zasaženém plánovanou trasou stavby, zmapováno dalších 5 ploch,
především ve vazbě na křížení s vodními toky, jejichž potenciál zatím jen dává tušit
přítomnost starého osídlení. Známá archeologická naleziště jsou následující:
Zábřeh na Moravě(Šumperk) – ZSV Závořice I a II: část obce jižně (I.) a severně (II.) od
železniční trati Zábřeh –Postřelmov – sídliště-středověk – první písemná zmínka o vsi je z
roku 1351, založena však byla zřejmě už ve 2. polovině 13. stol., poslední zmínka je z roku
1482 (Březina 1963, 436; Goš 2000).
Celkově jde tedy o území z archeologického hlediska potencionálně exponované a lze je proto
bezesporu považovat za území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 zák. č. 20/1987 Sb.
ve znění pozdějších předpisů.

C.I.7. ÚZEMÍ HUSTĚ ZALIDNĚNÁ A NADMÍRU ZATĚŽOVANÁ
ÚZEMÍ HUSTĚ ZALIDNĚNÁ
Posuzovaný záměr nebude procházet územím s vysokou hustotou zalidnění.

ÚZEMÍ NADMÍRU ZATĚŽOVANÁ
V dotčeném území lze považovat za území nadmíru zatěžované vlivy z dopravy zástavbu při
stávající silnici I/44. K odsunutí dopravy došlo již u Rájce výstavbou obchvatu, hlavní tah
přes Zábřeh byl posunut na východní okraj města.

C.I.8. STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE
V širším okolí se v minulosti těžily železné rudy. Nachází se zde několik bodových i plošných
poddolovaných území s haldami, propadlinami a otevřenými ústí.
Záznamy v systému evidence kontaminovaných míst spravované MŽP ČR uvádějí v území
několik bodových zátěží. Jedná se o 2 již zarostlé komunální skládky v meandrech řeky
Moravy severně od Leštiny a jednu zrekultivovanou skládku v prostoru bývalé štěrkovny
jihozápadně od Leštiny v blízkosti skladovacích prostor u železniční tratě.
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C.II. CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK 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 a emisních
bilancí Českého hydrometeorologického ústavu a Zdravotního ústavu a dále koncepčních materiálů
Olomouckého kraje. Konkrétně se jednalo o tyto dokumenty: Program snižování emisí a imisí znečišťujících
látek v ovzduší Olomouckého kraje: Příloha A, Příloha B (2003); Rozptylová studie Olomouckého kraje (2004);
Nařízení Olomouckého kraje – Aktualizace Programu ke zlepšení kvality ovzduší na úrovni zóny Olomouckého
kraje (2009). 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 se nenachází žádná stanice imisního monitoringu, několik stanic je
však situováno v širším okolí posuzovaného záměru. Jedná se o tyto stanice: Šumperk, Dolní
Studénky, Jeseník, Olomouc, Svitavy, Moravská Třebová, Ústí nad Orlicí. K popisu imisního
pozadí zájmového území však nelze využít všech těchto stanic. Nejreprezentativnější se jeví
stanice Dolní Studénky vzdálená 7 km od zájmové oblasti. Dalšími reprezentativními
stanicemi jsou stanice v Ústí nad Orlicí, v Moravské Třebové, v Jeseníku a ve Svitavách které
se nacházejí v okrajových částech měst. Data z těchto stanic jsou navíc považována za
reprezentativní v rámci oblastního měřítka, tj. přibližně do vzdálenosti 50 km.
Řada stanic slouží pouze k měření roční imisní koncentrace oxidu dusičitého a koncentrace
pevných částic. Na stanici Jeseník se kromě pevných částic a oxidu dusičitého měří i
koncentrace oxidů dusíku a troposférického ozonu. Lze předpokládat, že v zájmové oblasti,
vzhledem k blízkosti větších měst, budou koncentrace znečišťujících látek vyšší.
Imisní koncentrace zjištěné na výše uvedených měřících stanicích Českého
hydrometeorologického ústavu a Zdravotního ústavu jsou uvedeny v Tabulce C.1.
Tabulka C.1.:

škodlivina
doba průměrování
MDSTM Dolní
Studénky (ČHMÚ)
EUORM Ústí nad
Orlicí (ČHMÚ)
EMTRM Moravská
Třebová (ČHMÚ)
MJESA Jeseník
(CHMÚ)
ESTVA Svitavy
(ZÚ)
Imisní limity
vyhl. 597/2006

Imisní koncentrace získané na měřících stanicích imisního monitoringu
Českého hydrometeorologického ústavu a Zdravotního ústavu situované
v širším zájmovém území v roce 2009 v [µg.m-3] (pro C20H12 v [ng.m-3]):
CO

NOx

8h

1)

1r

1h

vol

1r

24 h

vol

1r

1r

1r

1r

8h

vol

–

–

–

–

13,5

149

46

27,5

–

–

–

–

–

1851**)

–

–

–

10,6

172

19

21,7

–

–

–

–

–

–

–

–

–

13,4

92

10

23

–

–

–

–

–

–

8,5

63,3

0

7,5

114

5

17,4

–

–

–

141,6

22

–

40,2

97,6

0

24,2

65,8

4

21,4

–

–

–

–

–

10000

30

200

18

40

50

35

40

25*)

5

1

120
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Poznámka:
1)
limit pro ochranu ekosystémů
2)
cílový imisní limit
*)
dle směrnice Evropského
parlamentu a Rady č. 2008/50/ES
**)
měřeno na stanici Ústí
nad Orlicí - Podměstí

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

Olomoucký kraj nepatří k výrazně imisně zatíženým krajům v České republice. K znečišťování
ovzduší přispívá sousedící moravskoslezský kraj, který je největším producentem znečišťujících
látek v republice. Problematickými škodlivinami jsou především v urbanizovaných oblastech
pevné částice a oxidy dusíku a prakticky na celém území kraje troposférický ozón.
K popisu imisního pozadí zájmového území bylo využito dat imisního monitoringu a dále dat
z výše uvedených krajských koncepčních materiálů, případně z ročenky Znečištění ovzduší na
území České republiky v roce 2008 (ČHMÚ, 2009).
Imisní koncentrace oxidu uhelnatého CO se v širším okolí měří pouze na stanici Ústí nad Orlicí
– Podměstí, kde se dlouhodobě drží hluboko pod stanoveným imisním limitem (10 000 µg.m-3
jako maximální denní 8-hodinový klouzavý průměr). Jelikož jde o stanici umístěnou v centru Ústí
nad Orlicí, lze předpokládat, že v zájmovém území budou koncentrace CO ještě nižší. Avšak
vzhledem k tomu, že nejvýznamnějším zdrojem emisí oxidu uhelnatého je silniční doprava (v
Olomouckém kraji cca 50%), lze předpokládat, že maximální imisní koncentrace této škodliviny
budou v zájmovém území soustředěny do blízkosti nejzatíženějších komunikací, tedy především v
okolí stávající silnice I/44. I zde nebude stanovený imisní limit pravděpodobně překračován a
řádově se bude pohybovat pod úrovní hodnot z imisní stanice Ústí nad Orlicí - Podměstí.
Imisní koncentrace oxidů dusíku NOx se v blízkosti zájmového území neměří. Nejbližší stanice
imisního monitoringu se nachází v centru Svitav, kde se koncentrace pohybuje kolem 40 µg.m-3.
Tato stanice je však pro záměr nepoužitelná. Podle ročenky Znečištění ovzduší na území České
republiky v roce 2008, se v zájmovém území pohybují koncentrace NOx pod hodnotou 20 µg.m-3.
Stejně jako v případě oxidu uhelnatého, také výše imisních koncentrací oxidu dusičitého NO2 se
odvíjí především od výše emisí ze silniční dopravy. Nejvyšší imisní koncentrace NO2 v zájmovém
území jsou vázány do blízkosti hlavních silničních tahů. Maximální hodinové imisní koncentrace
NO2 se na stanicích imisního monitoringu ve Svitavách a v Jeseníku v roce 2009 pohybovaly
okolo 60 až 100 µg.m-3, nedocházelo tedy k překračování stanoveného imisního limitu
(maximální hodinová imisní koncentrace 200 µg.m-3 smí být překročena nejvýše 18x během
kalendářního roku) a lze tedy předpokládat, že i hodnoty v zájmovém území budou hluboce
podlimitní.
Rovněž průměrné roční imisní koncentrace se na stanicích v širším zájmovém území pohybují
značně pod stanoveným imisním limitem 40 µg.m-3 a to na úrovni 7 až 25 µg.m-3. Také v případě
koncentrací této škodliviny lze očekávat v zájmovém území nižší hodnoty, které budou zvýšeny
v blízkosti stávajících komunikací. Lze proto konstatovat, že stanovené imisní limity pro
hodinové, příp. roční koncentrace NO2 nebudou v zájmovém území překračovány.
Průměrná roční imisní koncentrace benzenu C6H6 se v zájmovém území neprovádí. Lze ji tedy
odvodit pouze z ročenky Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2008 z které
vyplývá, že v širokém okolí koncentrace benzenu nepřesáhují hodnoty 2 µg.m-3, tudíž jsou značně
pod stanoveným limite 5 µg.m-3. Lehce zvýšené koncentrace lze očekávat v blízkosti stávající
komunikace I/44.
Také benzo(a)pyren C20H12 je škodlivina, jejíž koncentrace v ovzduší je z velké části odvislá od
emisí ze silniční dopravy. Proto jsou v zájmovém území maximální imisní koncentrace této látky
v ovzduší vázány do blízkosti silnice I/44. Stejně jako v případě benzenu i koncentraci
benzo(a)pyrenu lze odvozovat pouze z ročenky Znečištění ovzduší na území České republiky
v roce 2008, která udává hodnotu kolem 0,5 ng.m-3, výjimečně může v centru Zábřehu a v okolí
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frekventovaných silničních tahů stoupnout až na 1 ng.m-3. Obecně lze v zájmovém území
předpokládat podlimitní stav.
Co se týká 24-hodinových průměrů znečištění pevnými částicemi PM10 dochází na stanicích
imisního monitoringu širšího zájmového území k překračování imisního limitu (50 µg.m-3
překročených nejvýše 35x během kalendářního roku), lze tedy předpokládat překračování
imisních limitů i v zájmovém území.
V případě průměrných ročních imisních koncentrací PM10, k překračování imisního limitu 40
µg.m-3 nedochází. Na stanici Dolní studénky, která je relevantní pro zobecnění na zájmové území
se průměrné roční imisní koncentrace částic PM10 pohybují kolem 27 µg.m-3.
Na imisních koncentracích pevných částic PM10 se obecně významnou měrou podílí doprava a
také jí vyvolaná sekundární prašnost, významný je však rovněž podíl lokálních topenišť a velkých
průmyslových provozů.
Pro imisní koncentrace pevných částic PM2,5 je směrnicí Evropského parlamentu a Rady
č. 2008/50/ES stanoven imisní limit 25 µg.m-3 v ročním průměru. Tato škodlivina není
v současnosti v širším zájmovém území měřena. Podle ročenky Znečištění ovzduší na území
České republiky v roce 2008 se dá usuzovat, že průměrný roční imisní limit není v zájmovém
území překračován.
Poměr mezi částicemi PM2,5/PM10 je značně proměnlivý v závislosti na řadě faktorů.
U předměstských stanic se pohybuje obvykle okolo poměru 0,64 – 0,77. Průměrná roční imisní
koncentrace PM10 na nejbližší stanici se pohybuje okolo 27 µg.m-3. Proto lze vzhledem
k uvedenému poměru odvodit roční imisní koncentraci PM2,5 mezi 17 - 21 µg.m-3, což je na
základě výše uvedené směrnice podlimitní hodnota.
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).
Na prakticky celém území Olomouckého kraje (cca. 97% plochy kraje) dochází k překračování
cílového imisního limitu pro koncentrace troposférického ozónu. Vzhledem k tomu, že prekurzory
troposférického ozónu jsou produkovány především dopravou, maximální koncentrace O3 lze
vysledovat ve venkovských oblastech v širším okolí hlavních silničních tahů a na periferiích
větších měst.

EMISNÍ CHARAKTERISTIKA
V samotném zájmovém území je situováno několik stacionárních zdrojů kategorie REZZO 1
(zvláště velké a velké zdroje). Jedná se převážně o provozy živočišné, příp. rostlinné výroby,
které produkují převážně amoniak a které nepředstavují v celkovém pohledu významné
emitory škodlivin. Dalšími provozy s jmenovitým tepelným výkonem nad 5 MW jsou
společnost MEP Postřelmov, a.s., zabývající se elektrotechnickou výrobou, společnost
Talorm, a.s., zabývající se výrobou a dodávkou tepla a teplé vody, a vápenka Vitošov s.r.o.
Nejvýznamnějšími plošnými zdroji kategorie REZZO 3 jsou v širším území města Olomouc a
Šumperk především emisemi SO2, VOC, a NH3. V samotném zájmovém území jsou plošné
zdroje zastoupeny pouze menšími (a emisně méně významnými) sídly.
Mobilní zdroje kategorie REZZO 4 představují nejvýznamnější zdroj emisí tuhých látek,
oxidu uhelnatého, NOx a VOC v kraji. Pro zájmové území je nejvýznamnějším emitorem
doprava na stávající silnici I/44.
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OBLAST SE ZHORŠENOU KVALITOU OVZDUŠÍ (OZKO)
Oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší je dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, území
v rámci zóny či aglomerace, kde je překročena hodnota imisního limitu u jedné nebo více znečišťujících látek.
Vymezení OZKO provádí Ministerstvo životního prostředí ČR.

Dle Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP o hodnocení kvality ovzduší (Vymezení oblastí se
zhoršenou kvalitou ovzduší, na základě dat za rok 2008) nejsou v celém zájmovém území
překračovány 24-hodinové imisní limity částic PM10. Pouze cílový limit pro benzo(a)pyren
byl překračován na 1,1% území spadajícím do působnosti stavebního úřadu MěÚ Zábřeh.
Jako oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší nebyla na základě výše uvedených dat vymezena
žádná část zájmového území.

KLIMA
Klimatické poměry v území navrhované stavby jsou ovlivněny především množstvím
dopadajícího slunečního záření, utvářením reliéfu a charakterem aktivního povrchu. Jakožto
významně antropogenně ovlivněný prostor na okraji města Zábřeh je činitelem, který
charakter klimatu v území rovněž ovlivňuje, existence tzv. tepelného ostrova města.
Dle klimatické klasifikace (Quitt, 1971) náleží zájmové území k mírně teplé klimatické
oblasti, přesněji ke klimatické jednotce MT10, která se vyznačuje dlouhým, teplým a suchým
létem, přechodné období je krátké s mírným až teplým jarem a mírně teplým podzimem, zima
je krátká, mírně teplá a velmi suchá, s krátkým trváním sněhové pokrývky.
Základní klimatické charakteristiky jsou uvedeny v Tabulce C.2.
Tabulka C.2:

Klimatické charakteristiky jednotek MT10 v zájmovém území (Quitt, 1971)
charakteristika
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)

MT10
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

Přímo v zájmovém území se nevyskytuje žádná klimatologická ani srážkoměrná stanice. Zájmové
území se nachází uprostřed trojúhelníku klimatologických stanic Šumperk, Dubicko, které
nadmořskou výškou korespondují se zájmovým územím, a stanicí Třebářov. Nejbližší
srážkoměrné stanice se nacházejí v obcích Hoštejn, Ruda nad Moravou, Mírov a Rohle.
Není-li uvedeno jinak, jsou dlouhodobé průměrné hodnoty vztaženy k normálovému období 1961
– 1990.
Celoroční úhrn globálního slunečního záření se v zájmovém území pohybuje kolem
3700 MJ.m-2. Nejnižších hodnot je vlivem vertikálně mohutné oblačnosti dosahováno v zimě,
maximální úhrny globálního záření připadají na červen.
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Roční průměrný počet hodin se slunečním svitem se pohybuje okolo 1400 hodin. Na klimatické
stanici Zábřeh, která se nachází přímo v zájmové oblasti činil v období 1951 - 1980 průměrný
počet hodin se slunečním svitem 1407,5 h. Nejméně hodin trvá sluneční svit průměrně v prosinci,
nejvyšších hodnot je naopak dosahováno v červnu.
Množství sluneční radiace dopadající na zemský povrch je výrazně modifikováno oblačností.
Nejnižší průměrnou oblačnost zaznamenáváme v létě, v zájmové oblasti převážně na začátku léta
v květnu a červnu, kdy se oblačnost pohybuje kolem 6,1 desetin pokrytí oblohy. Nejvyšší
průměrná oblačnost se vyskytuje v zimě, převážně v listopadu a prosinci, tedy kolem 8,5 desetin
pokrytí oblohy.
Průměrná roční teplota vzduchu se v zájmovém území pohybuje kolem 7,4°C (měřeno na
stanici Šumperk), což je lehce pod celorepublikovým průměrem. Chod teplot v průběhu roku má
tvar jednoduché vlnky, přičemž nejchladnějším měsícem roku je leden, kdy průměrná teplota
vzduchu na stanici klesá na -3,2°C. V průměru nejteplejším měsícem roku je červenec s
průměrnou teplotou 16,9°C.
Teplotní extremitu v území lze charakterizovat s využitím průměrných denních maxim a minim
teploty vzduchu a pomocí teplotní amplitudy. Tyto charakteristiky se neměří na žádné
z nejbližších měřících stanic.
Nejvyšší hodnoty ročního chodu průměrných měsíčních maxim teploty vzduchu připadají na
stanici Paseka (vzdálené cca 25 km od zájmového území) na srpen a to 30,4°C. Na stanici Ústí
nad Orlicí(vzdálené cca 35 km) pak na červenec a to 29,6°C. V celorepublikovém průměru
připadá nejvyšší měsíční maximum teploty také na červenec, kdy jeho hodnota mírně přesahuje
30°C. Nejnižších hodnot průměrných měsíčních maxim teploty vzduchu je dosahováno v lednu a
to 5,9°C na stanici Paseka a 5,6 na stanici Ústí nad Orlicí.
Nejvyšší hodnoty charakteristiky ročního chodu průměrných měsíčních minim teploty
vzduchu připadají na červenec 7,0°C na stanici Paseka a 6,1°C na stanici Ústí nad Orlicí. Nejnižší
hodnoty průměrů denních minim teploty vzduchu připadají na leden a to -13,7°C na stanici
Paseka a -14,4°C na stanici Ústí nad Orlicí.
Vyrovnanost teplotního režimu v průběhu roku lze charakterizovat pomocí průměrných
měsíčních amplitud teploty vzduchu. Roční amplituda teploty vzduchu na stanici Paseka je
47,9°C. Nejvyšší průměrná měsíční amplituda teploty vzduchu připadá na duben a to 24,9°C.
Nejnižší teplotní amplituda v roce připadá na leden, kdy její hodnota činí 19,6°C. Na stanici Ústí
nad Orlicí je roční amplituda teploty vzduchu 48,5°C s nejvyšší průměrnou měsíční amplitudou
teploty vzduchu v květnu (24,9°C) a nejnižší teplotní amplitudou v listopadu (19,6°C).
Srážky jsou spolu s teplotou základními charakteristikami klimatu určité oblasti. V porovnání
s teplotami jsou srážky podstatně proměnlivější veličinou, kdy se v prostoru a čase výrazně mění
jejich charakter i množství. Z tohoto pohledu není příliš účelné využívat informací o množství
spadlých srážek ve vzdálenějších lokalitách.
Průměrný roční úhrn srážek se v zájmovém území pohybuje okolo 700 mm, což je nad
celorepublikovým průměrem. V letech 1901 až 1950 spadlo v zájmovém území nejvíce srážek
v obci Hoštejn (758 mm) vzdálené cca 10 km západně od zájmového území a nejméně srážek
v obci Rohle (674 mm) vzdáleném cca 7 km východně. Z hlediska ročního chodu srážek se
maximum srážek vyskytuje v létě, kdy se srážky na zemský povrch dostávají v podobě
krátkodobých intenzivních lijáků často doprovázených bouřkami. Naopak nejmenší úhrny srážek
spadnou od prosince do března, což je znakem kontinentálního chodu srážek.
Pevné vertikální srážky ve formě sněhu jsou typickým znakem zimy.V zájmovém území počet
dní se sněžením činí 60-70 dní v roce přičemž nejvíce dní se sněžením připadá na leden. Průměr
sezónních maxim výšky sněhové pokrývky se pohybuje v rozmezí 20-30 cm, přičemž úhrn
nového sněhu dosahuje až 80-110 cm. Významnou charakteristikou sněhových podmínek
v území je počet dní se sněhovou pokrývkou. V zájmovém území se dny se sněhovou
pokrývkou pohybují mezi 60 až 80 dny.
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Průměrná relativní vlhkosti vzduchu je v zájmovém území poměrně vysoká a dosahuje k 80%.
Minimální hodnoty průměrně připadají na přelom jara a léta, maxima relativní vlhkosti je
dosahováno v zimních měsících.
V zájmovém území převládají západní větry, ale nezanedbatelné jsou i větry severní převládající
na jaře. Směr větru je místně modifikován tvarem reliéfu a charakterem aktivního povrchu.
Průměr z převládajících směrů větru činí 227,6° a je odchýlen od celorepublikového průměru o
12,9° doleva. Rychlost větru se měří přímo na stanici Zábřeh, kde dosahuje nižších hodnot oproti
širšímu okolí (3,05 m.s-1) a to rychlosti 2,06 m.s-1. Nízkých hodnot, vzhledem k poloze v údolí
řeky Moravy a Desny, stejně jako je město Zábřeh, dosahuje rychlost větru i na stanicích Šumperk
(25 m.s-1) a Dubicko (1,34 m.s-1). U poměrně hojných silných větrů (rychlost vyšší než 16 m/s)
se významně uplatňují severní a západní směry.
Především v zimních měsících lze sledovat výskyt mlh. Počet dní s mlhou se pohybuje kolem
60 dnů v roce. Zimní vertikálně vyvinuté mlhy jsou vyvolány, vyjma synoptických příčin,
inverzemi. V letním období se v oblasti mohou vyskytovat bouřky a to 20 - 25 dní v roce. Dalším
letním atmosférickým úkazem jsou kroupy, které se v zájmovém území vyskytují kolem dvou
dnů do roka.

C.II.2. VODA
POVRCHOVÉ VODY
Posuzované území náleží k povodí Moravy, severní část k dílčímu povodí Morava po
Moravskou Sázavou (hydrologické pořadí 4-10-01), jižní pak k dílčímu povodí Moravská
Sázava a Morava do Moravské Sázavy pod Třebůvku (hydrologické pořadí 4-10-02).
Území leží v ploché široké nivě a je odvodňováno dvěma významnými toky a několika toky
drobnými. Hlavním recipientem je řeka Morava, dalším významným tokem je Moravská
Sázava, která se do Moravy vlévá severovýchodně od Zvole.
Odtokové poměry v zájmovém území jsou ovlivněny zejména konfigurací reliéfu a
charakterem využití území. Odtok vody z povodí je tak převážně ovlivněn rovinatým terénem
a využitím půdy pro zemědělské účely.
Přehled dílčích povodí, která se nacházejí v posuzovaném území:
4-10-01-100/0 – Morava
4-10-02-048/1 – Moravská Sázava
4-10-02-053/0 – Morava
Přehled vodních toků v posuzovaném území (řazeny podle křížení se záměrem ve směru
staničení):
bezejmenný tok
–
–
–
–
–

občasný vodní tok objevující se za propustkem pod železniční tratí východně od Rájce
ústí zprava do náhonu Moravské Sázavy
odvodňovací kanál mezi zemědělskými pozemky
součást č.h.p. 4-10-02-053/0
správcem vodního toku je Zemědělská vodohospodářská správa

bezejmenný tok
–
–
–
–
–

drobný vodní tok odklánějící se od Rájeckého potoka v blízkosti Moravské Sázavy
ústí zprava do náhonu Moravské Sázavy
odvodňovací kanál vedený podél a za sekundární hrází Moravské Sázavy
součást č.h.p. 4-10-02-053/0
správce není znám
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Moravská Sázava
–
–
–
–
–

významný vodní tok pramenící u Čenkovic v nadmořské výšce 695 m n. m.
ústí zprava do Moravy u Zvole
v oblasti Rájce vedena z části mezi zemědělskými pozemky, z části se zachovalým širokým
břehovým porostem, koryto částečně opevněno, tok polopřirozený
součást č.h.p. 4-10-02-048/1
správcem vodního toku je Povodí Moravy, s.p.

bezejmenný tok
–
–
–
–
–

občasný vodní tok objevující se za propustkem pod slepou silnicí směrem do průmyslové oblasti
v části Levenov
ústí zprava do Krumpašského potoka
odvodňovací kanál mezi zemědělskými pozemky
součást č.h.p. 4-10-01-100/1
správce vodního toku není znám

Krumpašský potok
–
–
–
–
–

drobný vodní tok pramenící na svahu Ovčáry v nadmořské výšce 380 m n. m.
ústí zprava do Moravy na okraji Leštiny
odvodňovací kanál mezi zemědělskými pozemky s převážně keřovým břehovým porostem
součást č.h.p. 4-10-01-100/1
správcem vodního toku je Zemědělská vodohospodářská správa

bezejmenný tok
–
–
–
–
–

občasný vodní tok objevující se za propustkem pod silnicí III/3701 Zábřeh – Lesnice nedaleko
úpravny vody
ústí zleva do Krumpašského potoka
odvodňovací kanál mezi zemědělskými pozemky s částečným převážně keřovým břehovým
porostem
součást č.h.p. 4-10-01-100/1
správce vodního toku není znám

Vodní plochy
V zájmovém území se v minulosti nacházela řada vodních ploch. Většina z nich však
do dnešních dnů zanikla, pozůstatkem je několik rybníků na okraji zájmového území –
v zástavbě Zábřeha, severně od Leštiny a jižně od Postřelmova. V meandrech řeky Moravy se
nachází několik tůní a zazemněných říčních ramen vzniklých přirozeným zaslepením ramen
Moravy.

ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ
Zájmové území je vzhledem ke svému umístění do nivy řek Moravy a Moravské Sázavy často
ovlivňováno záplavovými vodami. Záplavové území pro Q100 je zakresleno v Grafické
příloze 2.
V území byla realizována již celá řada protipovodňových opatření (protipovodňové hráze a
zdi, sekundární hráze řeky Moravy, opravy komunikací na násypech, inundační propustky,
další ochranná opatření), ochráněny jsou tak obce Postřelmov, Leština a Lesnice. Zvýšení
funkce stávajících opatření spolu s dalšími možnostmi ochrany obyvatelstva a majetku před
záplavovými vodami je obsaženo v návrzích jednotlivých územních plánů obcí nebo je
součástí expertních studií řešících tuto problematiku.

PODZEMNÍ VODY
Prostorové rozmístění prostých podzemních vod je v zájmovém území variabilní. Zatímco
kvartérní sedimenty řeky Moravy umožňují dobrou infiltraci a utváření zvodní, krystalinikum,
které nivu Moravy obklopuje, vhodné podmínky pro vznik zvodní nevytváří.
Nejvyšší transmisivitou v zájmovém území se vyznačují kvartérní uloženiny řeky Moravy.
Zde je odhadována přibližná vydatnost při snížení 5 m cca 5 – 25 l/s. Vzhledem k významu
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kvartéru řeky Moravy na akumulaci podzemních vod spadá celá část zájmového území jižně
od Bohutína do chráněné oblasti přirozené akumulace vod CHOPAV Kvartér řeky Moravy.
Rozsah oblasti je zakreslen v Grafické příloze 2.
Krystalinické horniny, které lemují nivní uloženiny, se naopak vyznačují nízkou propustností.
Odhadovaná vydatnost vrtu při snížení 5 m činí 0,05 – 0,5 l/s. Tato vydatnost umožňuje pouze
jednotlivé malé odběry.
Dle hydrogeologické rajonizace prochází trasa posuzovaného záměru jedním
hydrogeologickým rajonem: 6432 Krystalinikum jižní části Východních Sudet (rajon
v horninách krystalinika, paleozoika a proterozoika)

VODNÍ ZDROJE
V zájmovém území se vzhledem k dobrým infiltračním podmínkám nachází několik vodních
zdrojů pitné vody určených k zásobování veřejných vodovodů. Vodní zdroje a jejich ochranná
pásma jsou zakreslena v Grafické příloze 2.
V prostoru mezi Zábřehem a Lesnicí se nachází vodní zdroj označený Prameniště Lesnice.
Vodní zdroj má vymezeny ochranná pásma I. stupně, II. stupně – vnitřní a II. stupně – vnější
(Rozhodnutí Okresního úřadu Šumperk – referátu životního prostředí ze dne 30.6.1997
pod č.j. Voda 1128/R-200/97-Di-231/2). Vrty jsou označeny S1, S2, S3 a S4. Odběry z tohoto
prameniště slouží k zásobení pitnou vodou distribuční sítě skupinového vodovodu Zábřeh.
Mimo výše uvedených zdrojů se v území nachází několik vodních zdrojů určených
k individuálnímu zásobování, a to zejména v areálech bývalých zemědělských družstev.

C.II.3. PŮDA
Půdní typy v zájmovém území jsou vzhledem ke geomorfologickým podmínkám poměrně
homogenní. Největší plochu zájmového území zaujímají fluvizemě (glejové či modální), a to
v nivě řeky Moravy a Moravské Sázavy. Tyto půdy jsou ve vyšších polohách na okrajích niv
nahrazovány luvizeměmi modálními.
Dle morfogenetického klasifikačního systému (MKS) se půdy řešeného území dělí do
následujících skupin a typů:
Fluvizem – FL
Fluvizemě jsou recentní půdy bez výrazné stratigrafie půdního profilu. Vznikaly na plochách pravidelně
podléhajících záplavám. Vyznačují se neostře diferencovaným půdním profilem. Půdní profily nivních půd jsou
obvykle velmi hluboké. 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.

Luvizem – LM
Luvizemě se vyskytují zejména v nížinných a pahorkatinných oblastech. Hlavním půdotvorným procesem je
illimerizace, jednotlivé půdní horizonty obsahují hodně jílových částic, proto jsou luvizemě málo propustné
pro vodu a v půdě často vzniká oglejení. Luvizemě jsou dobře zásobeny živinami, hůře vodou v sušších
oblastech., jsou uléhavé. Vyskytují se v rovinatých terénech, na plochých úpatích svahů apod.

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).
Klasifikace tříd ochrany ZPF je následující:
– 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.
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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.

Hodnocená přeložka silnice I/44 v úseku Zábřeh – obchvat prochází přes půdy náležející
převážně do I. třídy ochrany. Okrajově budou dotčeny i ostatní třídy ochrany.

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

Pozemky určené k plnění funkcí lesa jsou v dotčeném území zastoupeny minimálně, a to buď
v blízkosti větších vodních toků (Morava a Moravská Sázava) a na okrajích nivy Moravy.

C.II.4. HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A PŘÍRODNÍ ZDROJE
GEOLOGICKÉ POMĚRY
Podloží zájmového území je budováno horninami zábřežského krystalinika, proterozoického
stáří, reprezentované převážně fylity, svory, rohovcovými rulami a pararulami. Zasahují sem i
souvrství kvarcitů, kvarcitických fylitů a drobivých kvarcitických slepenců.
V jejich nadloží se nacházejí pliopleistocenní štěrkopísčité sedimenty, místy s jílovitou
příměsí, vytvářející souvrství mocná i několik desítek metrů. Pokryv je tvořen převážně
fluviálními a deluviofluviálními uloženinami řeky Moravy a Moravské Sázavy a holocenními
hlínami.

EROZE
V posuzovaném území se plochy orné půdy nacházejí pouze na plochých územích nivy řeky
Moravy, díky čemuž je působení erozní činnosti vody omezené. Zvlněný terén v okolí ploché
nivy v kombinaci s přítomností více či méně rozsáhlých lesních porostů zabraňuje
rozsáhlejšímu působení erozní činnosti větru. K erozi náchylnější jsou strmé svahy lemující
údolní nivu řeky Moravy a jejích přítoků.

STABILITA ÚZEMÍ, SEISMICITA
V blízkosti navrhované trasy nejsou Geofondem Praha evidovány žádné aktivní ani
potencionální sesuvy. Dotčené území lze považovat za seismicky stabilní.

PŘÍRODNÍ ZDROJE
V zájmovém území nejsou Geofondem Praha evidována žádná ložiska nerostných surovin.
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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:
3Lh Široké hlinité nivy 3. v.s. - kontrastně-similární
Typ je vázán na širší nivy v podhůří hercynských pohoří na severní Moravě. Celkem je typ tvořen
pouze 2 segmenty, největší plochu zabírá podél Moravy v Litovelském bioregionu (1.12), kde leží 219
km2.
Substrát tvoří mladoholocénní povodňové písčité hlíny o mocnosti zpravidla 1 - 3 m. Spočívají na
podložních většinou pleistocénních a staroholocénních píscích a štěrkopíscích o mocnosti zpravidla
kolem 10 m, v Mohelnické brázdě i mnoha desítek m. Podzemní voda leží většinou kolem 2 - 3 m pod
povrchem, ale v depresích dosahuje blízko k povrchu.
Půdy jsou většinou středně těžké hlinitopísčité glejové fluvizemě, na břehových valech a zbytcích
teras lehčí typické písčité fluvizemě. Při okrajích niv bývají často deprese s gleji a v dlouhou dobu
nezaplavovaných depresích organozemě blížící se slatinám. Půdy mají šedohnědou barvu.Základní
jednotkou potenciální přirozené vegetace podél větších toků jsou středoevropské jilmové doubravy
(Querco-Ulmetum). Mimo nižší nivní stupeň se objevují polonské lipové dubohabřiny (TilioCarpinion) i hercynské černýšové dubohabřiny (Melampyro nemorosi-Carpinetum). Místy se
zachovaly menší plochy bažinných olšin svazu Alnion glutinosae, zejména Carici elongatae-Alnetum.
Významný je rovněž komplex vegetace vodní a mokřadní (svazy Phragmition, Caricion gracilis, resp.
Magnocaricion elatae), v zachovalých lučních porostech mají největší význam vlhké typy svazu
Calthion.

Pro úplnost uvádíme biochoru 3BE Erodované plošiny na spraších 3. v.s. – homogenní,
jenž je zasažena jen okrajově na jihozápadě.
Typ se nachází v severovýchodní polovině republiky, především v rámci nížin při okrajích pahorkatin
a vrchovin s celkovou plochou rozlohy 2523 km2.
Substrát tvoří spraše, ve vlhčích územích přecházející do sprašových hlín. Lokálně vystupují podložní
horniny, zvláště na svazích údolí a ve stržích.
Převažuje hercynská černýšová dubohabřina (Melampyro nemorosi-Carpinetum), na ojedinělých
výchozech kyselého podloží v mozaice s acidofilními doubravami ze svazu Genisto germanicaeQuercion. Na lesních prameništích a podél menších potůčků se objevují ostřicové jaseniny (Carici
remotae-Fraxinetum). Podél větších potoků se dá předpokládat niva s vegetací asociace PrunoFraxinetum. V loukách je nejpravděpodobnější výskyt mezofilních porostů svazu Arrhenatherion, na
vlhkých místech svazů Calthion i Molinion.
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BIOLOGICKÝ PRŮZKUM
Průzkumy byly prováděny v období od března 2010 do září 2010, byly tedy zmapovány
všechny důležité fytocenologické aspekty. Účelem průzkumu nebylo získat detailní informace
o všech druzích vyskytujících se v dotčeném území a nejednalo se ani o dlouhodobý
inventarizační průzkum daných lokalit. Cílem bylo zejména odhadnout potenciál dotčeného
území se zaměřením na zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů a stanovení vlivu
plánovaného záměru.
Celé území dotčené stavbou bylo předem pečlivě prozkoumáno a byly vytipovány 3 lokality
pro podrobný biologický průzkum. Lokality byly svým charakterem vegetace a stanoviště
určeny tak, aby reprezentovaly dané území a zároveň aby se jednalo o území s možným
výskytem zvláště chráněných druhů.
Soupis vyskytujících se druhů byl doplněn o druhy nalezené při průzkumu firmou Ecological
Consulting (2010) nebo potvrzené z literatury (viz. Použité podklady a literatura).
Záměr prochází převážně po orné půdě. Ekologicky cenná území jsou představována vodními
toky a jejich břehovými porosty, které silnice kříží. Jedná se především o vodní tok Moravská
Sázava (nejbohatší a nejcennější území), Krumpašský potok, Rájecký potok a 2 bezejmenné
meliorační kanály. Podél těchto vodních toků je pak vymezena většina lokalit detailnějšího
průzkumu. Vzhledem k intenzivnímu využívání okolní krajiny jsou všechna tato území silně
ruderalizovaná. Souvislé lesní porosty nejsou v území dotčeny vůbec.
Na orné půdě mezi jednotlivými lokalitami podrobného průzkumu se v době průzkumů
vyskytovaly běžné zemědělské plodiny (ječmen, pšenice, řepka).
Na základě průzkumu celého dotčeného území byly vytipovány celkem 3 lokality pro detailní
botanický a zoologický průzkum. Tyto lokality jsou podrobně popsány níže v textu.
Lokalita 1 – Moravská Sázava (8,796 – 9,931 km)
Záměr prochází severním cípem EVL Litovelské Pomoraví. Krajinu v této části tvoří především polní
monokultury či opuštěná pole. Lokalitu průzkumu tak tvoří biologicky hodnotnější území, které je
představováno tokem Moravské Sázavy se vzrostlým břehovým porostem, loukami v okolí koryta a
meliorovaným korytem Rájeckého potoka s jeho doprovodným porostem. V případě Moravské Sázavy
se jedná o tok s přirozeným korytem a vybudovanou protipovodňovou hrází na západním břehu řeky.
Stromové patro tvoří listnaté dřeviny jasanovo-olšových luhů. Bylinné patro je zde pestré s vysokou
druhovou diverzitou a s charakteristickým střídáním bylinných aspektů.
Rájecký potok zahrnutý do lokality je meliorovaný tok s dlážděným korytem a silně ruderalizovanou
skladbou doprovodného břehového porostu.

Lokalita 2 – Krumpašský potok (11,819 km)
Jedná se o meliorovaný tok, který je v popisované části území zcela zregulován a teče v umělém
korytě přímým směrem východ/západ. Na lokalitě je patrná výrazná nitrifikace. Kolem toku je
doprovodný nesouvislý břehový porost tvořený ve stromovém patře především olšinami,
v keřovém bezy. Bylinná diverzita je výrazně ovlivněna polními monokulturami a je výrazně
chudá, převládá rákos a netýkavka žláznatá.
Lokalita 3 – Novodvorské meze (12,828 km)
Lokalita je vymezena podél silnice III/3701 a korytem meliorovaného potoka se vzrostlou
doprovodnou vegetací. Zachovalý porost na náspech silničního tělesa je tvořen ve stromovém
patře především vzrostlými ořešáky královskými tvořící alej. Jejich koruny tvoří refugium
živočichů, zejména hnízdících pěvců. V bylinném patře jsou zastoupeny běžné druhy rostlin.
Na západě území je do lokality zahrnut Krumpašský potok. Doprovodná vegetace vodoteče je
silně ovlivněna blízkostí polí. Stromové patro tvoří olše a topoly, keřové patro bez černý, bylinné
patro je zastoupeno chudou nitrofilní skladbou.
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Botanický průzkum
Terénním průzkumem byly na všech lokalitách zjištěny běžně se vyskytující rostlinné druhy
v intenzivně zemědělsky využívané krajině. V současnosti se zde kromě několika částí lokality 1
nevyskytuje přirozená vegetace. U lokality 1 a 2 bylo ve výčtu druhů také přihlédnuto k botanickému
průzkumu (viz. použité podklady a literatura). Zjištěné rostlinné druhy jsou uvedeny v Tabulce C.3.

Tabulka C.3: Přehled zjištěných rostlinných druhů
název česky
bez černý
bér sivý
bělotrn kulatohlavý
blatouch bahenní
bodlák obecný
bojínek luční
bolševník obecný
brslen evropský
bršlice kozí noha
bříza bělokorá
buk lesní
celík zlatobýl
čarovník pařížský
čekanka obecná
černohlávek obecný
česnáček lékařský
čičorka pestrá
čistec bahenní
čistec lesní
divizna jižní rakouská
drchnička rolní
dub letní
dub pýřitý
dub zimní
habr obecný
heřmánek terčovitý
heřmánkovec nevonný
hloh obecný
hluchavka bílá
hluchavka nachová
hluchavka skvrnitá
hrachor hlíznatý
hrachor luční
hvozdík kartouzek
chmel otáčivý
chrastavec rolní
chrastice rákosovitá
chrpa čekánek
jasan ztepilý
jaterník podléška
javor amurský
javor babyka
javor jasanolistý
javor klen
javor mléč
jeřáb ptačí
jestřábník hladký
jestřábník chlupáček
jetel ladní
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název latinsky
Sambucus nigra L.
Setaria glauca L.
Echinops sphaerocephalus L.
Caltha palustris L.
Carduus acanthoides L.
Phleum pratense L.
Heracleum sphondylium L.
Euonymus europaeus L.
Aegopodium podagraria L.
Betula pendula Roth
Fagus sylvatica L.
Solidago virgaurea L.
Circaea lutetiana
Cichorium intybus L.
Prunella vulgaris L.
Alliaria petiolata (M.B.)
Coronilla varia L. Lassen
Stachys palustris L.
Stachys sylvatica L.
Verbascum chaxii Vill. subsp. austriacum
Anagalis arvensis L.
Quercus robur L.
Quercus pubescens Willd.
Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.
Carpinus betulus L.
Matricaria discoidea DC.
Tripleurospermum inodorum L. Sch. Bip.
Crataegus laevigata L.
Lamium album L.
Lamium purpureum L.
Lamium maculatum L.
Lathyrus tuberosus L.
Lathyrus pratensis L.
Dianthus cartusianorum L.
Humulus lupulus L.
Knautia arvensis L. Coulter
Baldingera arudinacea L.
Centaurea scabiosa L.
Fraxinus excelsior L.
Hepatica nobilis Mill.
Acer ginnala
Acer campestre L.
Acer negundo L.
Acer pseudoplatanus L.
Acer platanoides L.
Sorbus aucuparia L.
Hieracium laevigatum Willd.
Hieracium Pilosella L.
Trifolium campestre Schreber
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lokalita
pozorování
1
2
3
3
3
1
1
1
2
1
3
1
3
1
2
3
1
1
3
1
1
1
1
3
1
3
1
1
1
1
1
3
1
1
3
1
1
3
1
2
3
1
1
2
3
1
3
1
1
3
1
3
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
3
1
3
1
1
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název česky
jetel luční
jetel plazivý
jetel zvrhlý
jilm vaz
jitrocel kopinatý
jitrocel prostřední
jílek vytrvalý
jírovec maďal
kakost luční
kakost smrdutý
kerblík lesní
kokoška pastuší tobolka
kopretina bílá
kopřiva dvoudomá
kopřiva žahavka
kostival lékařský
kostřava luční
kostřava obrovská
kostřava rákosovitá
kozlík lékařský
krabilice hlíznatá
krabilice mámivá
krabilice zápašná
krtičník hlíznatý
krušina olšová
krvavec toten
křídlatka japonská
kuklík městský
kyprej vrbice
laskavec ohnutý
lipnice roční
lipnice luční
lípa srdčitá
líska obecná
lnice květel
locika kompasová
lopuch plstnatý
lopuch větší
mák vlčí
mařinka vonná
máta dlouholistá
merlík bílý
merlík zvrhlý
metlice trsnatá
mochna husí
mochna nátržník
mochna plazivá
mochna stříbrná
mydlice lékařská
netýkavka malokvětá
netýkavka žláznatá
olše lepkavá
olše šedá
opletník plotní
orobinec úzkolistý
orsej jarní hlíznatý
ořešák královský
HBH Projekt spol. s r. o.

název latinsky
Trifolium pratense L.
Trifolium repens L.
Trifolium hybridum L.
Ulmus laevis
Plantago lanceolata L.
Plantago meia L.
Lolium perenne L.
Aesculus hippocastanum L.
Geranium pratense L.
Geranium robertianum L.
Anthriscus sylvestris L. Hoffm.
Capsella bursa-pastoris L. Med.
Chryzanthemum leucanthemum L.
Urtica dioica L.
Urtica urens L.
Symphytum officinale L.
Festuca pratensis Huds.
Festuca gigantea L. Vill.
Festuca arundinacea Schreb.
Vabriana officinallis L.
Chaerophyllum bulbosum L.
Chaerophyllum temulum L.
Chaerophyllum aromaticum L.
Scrophularia nodosa L.
Frangula alnus Mill.
Sanguisorba officinalis L.
Reynoutria japonica Houtt
Geum urbanum L.
Lythrum salicaria L.
Amarathus retroflexus L.
Poa annua L.
Poa pratensis L.
Tilia cordata Mill
Corylus avellana L.
Linaria vulgaris Mill.
Lactuca serriola L.
Arctium tomentosum Mill.
Arctium lappa L.
Papaver rhoeas L.
Galium odoratum
Mentha longifolia L. Huds.
Chenopodium album L.
Chenopodium hybridum L.
Deschampsia cespitosa L. P. B.
Potentilla anserina L.
Potentilla erecta L.
Potentilla reptans L.
Potentilla argentea L.
Saponaria officinalis L.
Impatiens parviflora DC
Impatiens glandulifera Royle
Alnus glutinosa(L. Gaertn.
Alnus incana L. Moench.
Calystegia sepium L. R. Br.
Typha angustifolia L.
Ficaria verna Huds.
Juglans regia L.
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název česky
osívka jarní
ostružiník ježiník
ostružiník křovitý
ostružiník maliník
ostružiník obecný
ovsík vyvýšený
pelyněk černobýl
pelyněk pravý
penízek rolní
pcháč obecný
pcháč oset
pcháč zelinný
plicník lékařský
pomněnka lesní
pomněnka rolní
pryskyřník plazivý
pryskyřník prudký
pryšec chvojka
přeslička lesní
psárka luční
psineček obecný
psineček obrovský
ptačinec trávovitý
ptačinec žabinec
pýr plazivý
rákos obecný
rdesno červivec
rozrazil potoční
rozrazil rezekvítek
růže
řebříček obecný
sasanka hajní
silenka nadmutá
silenka nicí
sítina rozkladitá
slunečnice topinambur
smetánka lékařská
srha laločnatá
sveřep měkký
svída krvavá
svízel lesní
svízel povázka
svízel přítula
svlačec rolní
šeřík obecný
škarda dvouletá
štírovník růžkatý
šťavel evropský
šťovík kadeřavý
šťovík tupolistý
topol kanadský
topol osika
trnka obecná
trnovník akát
třešeň ptačí
třezalka chlupatá
třezalka tečkovaná
HBH Projekt spol. s r. o.

lokalita
pozorování

název latinsky
Erophila verna L. (DC)
Rubus caesius L.
Rubus fruticosus agg.
Rubus idaeus L.
Rubus friticosus L.
Arrhenatherum elatius L. Presl.
Artemisia vulgaris L.
Artemisia absinthium L.
Thlaspi arvense L.
Cirsium vulgare (Savi)
Cirsium arvense L. Scop.
Cirsium oleraceum L. Scop.
Pulmonaria officinalis L.
Myosotis sylvatica Hoffm.
Myosotis arvensis L.
Ranunculus repens L.
Ranunculus acris L.
Euphorbia cyparissias L.
Equisetum silvaticum L.
Alopecurus pratensis L.
Agrostis capillaris L.
Agrostis gigantea
Stellaria graminea L.
Stellaria media (L.) Vill.
Elytrigia repens (L.) Nevski
Phragmites australis (Cav.) Trin
Persicaria maculosa Gray.
Veronica beccabunga L.
Veronica chamaedris L.
Rosa Sp.
Achillea millefolium L.
Anemone nemorosa L.
Silene vulgeris (Moench) Garcke
Silene nutans L.
Juncus effusus L.
Helanthus tuberosus L.
Taraxacum officinale Web. Ex Wiggers
Dactylis glomerata L.
Bromus mollis L.
Cornus sanguinea L.
Galium sylvaticum L.
Galium mollugo L.
Galium aparine L.
Convolvulus arvensis L.
Syringa vulgaris L.
Crepis biennis L.
Lotus corniculatus L.
Oxalis fontana L.
Rumex crispus L.
Rumex obtusifolius L.
Populus x canadensis Moench.
Populus tremula L.
Prunus spinosa
Robinia pseudoacacia L.
Prunus avium L.
Hypericum hirsutumL.
Hypericum perforatum L.
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1
3
1
1
1
1
1
1
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název česky
turan roční
válečka lesní
vikev plotní
vikev ptačí
violka rolní
vratič obecný
vrba jíva
vrba košíkářská
vrba křehká
vrbina obecná
vrbka úzkolistá
vrbovka chlupatá
zlatobýl kanadský
zvonek kopřivolistý
zvonek rozkladitý
zvonek řepkovitý

název latinsky
Erigeron annus (L.) Pers.
Brachypodium sylvaticum
Vicia sepium L.
Vicia cracca L.
Viola arvensis Murray
Tanacetum vulgare L.
Salix caprea L.
Salix viminalis L.
Salix fragilis L.
Lysimachia vulgaris L.
Chamaenerium angustifolium L.
Epilobium hirsutum L.
Solidago canadensis L.
Campanula trachelium L.
Campanula patula L.
Campanula rapunculoides L.

lokalita
pozorování
1
3
1
1
1
3
1
1
3
1
1
1
3
1
3
1
1
1
1
1
1
3

Zoologický průzkum
Při terénních průzkumech byli pozorováni živočichové uvedení v následujících tabulkách.
Většinou se jedná o běžně se vyskytující druhy v zemědělské krajině a podél vodotečí.
Tabulka C.4: Přehled pozorovaných druhů bezobratlých
název česky
babočka kopřivová
babočka paví oko
beruška vodní
bělásek řepový
bělásek zelný
blešivcovití
čmelák
hlemýžď zahradní
hltanovka bahenní
hnojník obecný
chrostíci
jepice
kamomil říční
kněžice pásovaná
kněžice rudonohá
kobylka hnědá
kobylka šedá
kohoutek černohlavý
komár písklavý
kovařík šedý
křižák luční
křižák obecný
maloočka smaragdová
mandelinka nádherná
mandelinka topolová
mravenec
mravenec
nítěnky
pakomárovití
HBH Projekt spol. s r. o.

název latinsky
Aglais urticae L.
Nymphalis io L.
Asellus aquaticus L.
Pieris rapae L.
Pieris brassicae L.
Gammaridae spp. L.
Bombus spp.
Elmis aenea Mull.
Helix pomatia L.
Erpobdella octoculata L.
Erpobdella monostriata L.
Aphodius fimetarius L.
Trichoptera spp. L.
Baetis spp. L.
Ancylus fluviatilis Mull.
Graphosoma lineatum L.
Pentatoma rufipes L.
Decticus verrucivorus L.
Pholidoptera griseoaptera F.
Oulema melanopus L.
Culex pipiens L.
Agrypnus murinus L.
Mangora acalypha W.
Araneus diadematus Clerck
Micrommata virescens Clerck
Dlochrysafastuosa Scop.
Melasoma populi L.
Formica spp.
Lasius spp.
Limnodrilus sp.div.
Chironomidae spp. L.
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lokalita
pozorování
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název česky
páskovka keřová
plzák španělský
pošvatky
ruměnice pospolná
saranče luční
slimák žlutý
slunéčko sedmitečné
srpice obecná
střemchatka obecná
střevlík fialový
šidlo modré
škvor obecný
včela medonosná
vosa obecná
vroubenka smrdutá
zlatohlávek zlatý
žížala objživelná

název latinsky
Cepaea hortensis L.
Arion lusitanicus M.
Plecoptera spp. L.
Pyrrhocoris apterus L.
Chorthippus montanus Charp.
Simulium spp.
Malacolimax tenellus
Coccinella septempunctata L.
Panorpa communis L.
Sialis lutaria L.
Carabus violaceus L.
Aeshna cyanea Müll.
Forficula auricularia L.
Tipula spp.
Apis mellifera L.
Paravespula vulgaris L.
Coreus marginatus L.
Cetonia aurata L.
Eiseniella tetraedra

lokalita
pozorování
1
3
1
3
1
1
3
1
3
1
3
1
3
1
1
3
1
1
1
2
1
1
2
3
2
3
1
1
1

Ohrožené druhy podle vyhlášky č.395/1992 Sb., v platném znění (O)

Tabulka C.4: Přehled pozorovaných druhů obratlovců
název česky
bažant obecný
bobr evropský
brhlík lesní
budníček menší
čejka chocholatá
červenka obecná
drozd kvíčala
drozd zpěvný
havran polní
hraboš polní
hrdlička zahradní
hrouzek obecný
jelec tloušť
ježek východní
kachna divoká
konipas bílý
kos černý
krtek obecný
kukačka obecná
lejsek bělokrký
lipan podhorní
mřenka mramorovaná
okoun říční
parma obecná
pěnice hnědokřídlá
pěnkava obecná
plotice obecná
poštolka obecná
pstruh obecný potoční
rehek domácí
rehek zahradní
HBH Projekt spol. s r. o.

název latinsky
Phasianus colchicus L.
Castor fiber L.
Sitta europaea L.
Phylloscopus collybita Vieill.
Vanellus vanellus L.
Erithacus rubecula L.
Turdus pilaris L.
Turdus philomelos L.
Corvus frugilegus L.
Microtus arvalis L.
Streptopelia decaocto L.
Gobio gobio L.
Leuciscus cephalus L.
Erinaceus concolor Martin
Anas platyrhynchos L.
Motacilla alba L.
Turdus merula L.
Talpa europea
Cuculus canorus
Ficedula albicolis T.
Thymallus thymallus L.
Barbatula barbatula L.
Perca fluviatilis L.
Barbus barbus L.
Sylvia communis Lath.
Fringilla coelebs L.
Rutilus rutilus L.
Falco tinnunculus L.
Salmo trutta m. fario
Phoenicurus ochruros Gm.
Phoenicurus phoenicurus L.
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pozorování
1
2
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2

3
3
3
3
3
3

2
2

3
3
3

3
3
3
3
Brno, říjen 2010

Přeložka silnice I/44 Zábřeh – obchvat
Oznámení dle § 6 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

název česky
skokan hnědý
skokan štíhlý
skřivan polní
srnec obecný
stehlík obecný
straka obecná
strnad obecný
strnad rákosní
střevlička východní
sýkora koňadra
sýkora modřinka
štika obecná
ťuhýk obecný
vlaštovka obecná
vrabec domácí
vrabec polní
vranka obecná
zajíc polní
zvonek zelený

lokalita
pozorování

název latinsky
Rana temporaria L.
Rana dalmatina L.
Alauda arvensis L.
Capreolus capreolus L.
Carduelis carduelis L.
Pica pica L.
Emberiza calandra L.
Emberiza schoeniclus L.
Pseudorasbora parva L.
Parus major L.
Parus caeruleus L.
Esox lucius L.
Lanius collurio
Hirundo rustica L.
Passer domesticus L.
Passer montanus L.
Cottus gobio
Lepus europaeus Pall.
Carduelis chloris L.

1
1
1
1
1
1
1
1
1

2

3

3
3
1
1
1

2

1
1

2

3
3
3
3
3

Ohrožené druhy podle vyhlášky č.395/1992 Sb., v platném znění (O)
Silně ohrožené druhy podle vyhlášky č.395/1992 Sb., v platném znění (SO)

MIGRAČNÍ POTENCIÁL ÚZEMÍ
Podle kategorizace území ČR z hlediska výskytu a migrace velkých savců se záměr nachází
v kategorii I – území mimořádného významu (území s centrálním výskytem více druhů ze
skupiny jelen, los, rys, medvěd, vlk nebo oblast hlavních migrací těchto druhů; územím
prochází hlavní migrační trasa losa evropského z Polska do jižních Čech orientovaný ve
směru severovýchod – jihozápad).
Území v okolí záměru dosud není fragmentované dopravou, je relativně dobře prostupné od
Nízkého Jeseníku po Českomoravskou vrchovinu. Bližší okolí záměru je značně
fragmentované zástavbou a silnicemi s vysokou hustotou provozu (I/44, R35, II/315).
V úseku cca km 8,5 – 10,5 lze očekávat migrace regionálního až nadregionálního rozsahu,
tato část je dobře prostupná, je zde veden i regionální biokoridor RBK 89. Od km 10,5 do
konce úseku záměru představuje zástavba Zábřehu neprostupnou bariéru, lze zde očekávat
pouze migrace lokálního rozsahu (sezónní tahy, přesuny za potravou).
Předpokládané druhy migrujících živočichů:
Úsek 8,5 – 10,5: A, B, C, D
Úsek 10,5 – konec úseku: B, C, D
Řeka Moravská Sázava: A, B, C, D, E, F, G
Kat. A: jelen, vlk, medvěd, los, rys
Kat. B: srnec, prase divoké
Kat. C: liška, kunovité šelmy, vydra, bobr
Kat. D: obojživelníci, plazi
Kat. E: ryby, vodní živočichové
Kat. F: ptáci a netopýři
Kat. G: živočichové žijící na specifických biotopech

HBH Projekt spol. s r. o.
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C.II.6. KRAJINA
GEOMORFOLOGICKÉ POMĚRY
Posuzované území se nachází geomorfologickém celku Mohelnická brázda, což je protáhlá
sníženina severojižního směru propojující Hornomoravský úval s Šumperskou kotlinou.
Mohelnická brázda je na východě omezena poměrně členitou Hanušovickou vrchovinou a na
západě mělce zvlněnou Zábřežskou vrchovinou.
Posuzovaný koridor sestupuje ze svahů Zábřežské vrchoviny mezi obcemi Zvole a Rájec a
dále již pokračuje rovinatým územím Mohelnické brázdy, pro kterou jsou typické meandrující
koryta řeky Moravy a Moravské Sázavy.
Výšková členitost zájmového území je minimální, nadmořská výška se pohybuje mezi 270 až
280 m n. m.
Přehled geomorfologických jednotek je následující:
HERCYNSKÝ SYSTÉM
Česká vysočina (provincie)
IV – Krkonošsko-jesenická soustava (subprovincie)
IVC – Jesenická oblast (oblast)
IVC-1 – Zábřežská vrchovina (celek)
IVC-1B – Mírovská vrchovina (podcelek)
IVC-1B-b – Žádlovická pahorkatina
IVC-2 – Mohelnická brázda (celek)

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.

Vzhled krajiny v posuzovaném území je determinován polohou v ploché sníženině
Mohelnické brázdy, která poměrně ostře kontrastuje s navazujícími vrchovinami. Odlišnost
mezi těmito dvěma polohami lze vysledovat také ve způsobu využití krajiny a v charakteru
osídlení.
Pro nížinné polohy je typické dlouhodobé zemědělské využití, limitované rozlivnými zónami
řeky Moravy a Moravské Sázavy. Ve využití krajiny převládají větší celky zemědělské půdy
rozčleněné doprovodnou zelení vodních toků. Na západ navazující Zábřežská vrchovina
nabízí mělce zvlněný reliéf, příčně rozčleněný menšími vodními toky stékajícími do
Mohelnické brázdy. Mezilehlé nevýrazné hřbety jsou zemědělsky využívány, plochy orné
půdy však nejsou rozsáhlé a jsou rozčleněné řadou remízků a mezí. Na východě navazující
výběžek Hanušovické vrchoviny je výškově výrazně kontrastnější a ve využití půdy
jednoznačně dominují lesy.
Krajinný prostor je typický svou širokou otevřeností a umožňuje daleké výhledy, jak
z prostoru Mohelnické brázdy, tak z opačných směrů dovnitř. Vizuální rozčlenění nížinných
poloh zajišťují pásy doprovodné zeleně vodních toků.
Pravou částí Mohelnické brázdy prostupuje významná komunikační osa se silnicí I/44 a
železniční tratí č. 270. Sídelní struktura je reprezentována různě velkými obcemi situovanými
především na úpatí vrchovin, ve střední části, ovlivňované režimem vodních toků se nacházejí
spíše jednotlivé usedlosti. Největším centrem regionu je město Zábřeh, jehož sídelní část
navazuje na vrchovinné polohy, zatímco směrem k nivě Moravy se rozvíjí průmyslová zóna
vázaná na oba komunikační tahy. K typickému obrazu vesnických sídel často dominantní
kostelní stavby.
HBH Projekt spol. s r. o.
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Na východní okraj Zábřeha s dominantním průmyslovým charakterem navazuje zajímavá
rovinatá krajina, v současnosti převážně zatravněná s roztroušenými vzrostlými duby a jasany
a menšími remízky, členěná doprovodnou vegetací napřímených drobných vodních toků.
K typickým prvkům krajiny patří kromě geomorfologického kontrastu úvalovitého vzhledu
reliéfu, meandrující říční toky s protipovodňovými hrázemi, negativně se projevuje
dominantní lomová stěna ve Vitošově.
Celkově lze území považovat za běžnou krajinu, bez významnějších hodnotných dominant,
jak přírodního, tak kulturně-historického rázu.

REKREAČNÍ VYUŽITÍ KRAJINY
Posuzované území nemá výrazný rekreační charakter a nenacházejí se zde významnější
rekreační zóny. Přesto má však krajina potenciál k běžnému rekreačnímu využití, jak je
cykloturistika a pěší turistika. Územím procházejí příčně dvě značené cyklotrasy, č. 6233 po
silnici II/315, spojující Zábřeh a Leštinu a č. 6232 po silnici III/3701 spojující Hoštejn,
Zábřeh, Lesnici a Dolní Brníčko. Po silnici III/3701 je také vedena červená turistická značka.
Řeky Morava a Moravská Sázava jsou využívány k vodáckým aktivitám.
Na východním okraji Zábřeha, na ulici Lesnická se nachází jezdecká sportovní stáj Kyselý,
která nabízí aktivity spojené s agroturistikou.

C.II.7. OBYVATELSTVO
Navrhovaná přeložka se nachází v Olomouckém kraji, v prostoru mezi významnějšími sídly
Mohelnice – Zábřeh – Šumperk. Zájmové území spadá do správy jedné obce s rozšířenou
působností, a to Zábřeh. Koridor záměru je vymezen obcemi Zvole, Rájec, Leština, městem
Zábřeh a obcí Postřelmov. Významnou regionální komunikační trasu představuje stávající
silnice I/44, která tyto sídla napojuje přímo nebo prostřednictvím silnic nižších tříd. Průměrná
hustota osídlení je v předmětném koridoru kromě města Zábřeh poměrně nízká, odpovídající
venkovskému charakteru osídlení.
Základní sídelní charakteristiky dotčených obcí jsou následující:
Zvole
– počet obyvatel je 802
– k.ú. Zvole u Zábřeha
– katastrální výměra je 663 ha
– ÚPD: Územní plán sídelního útvaru Zvole – Studio 2001, Zábřeh, Ing. arch. Miloslav
Tempír; schválen 23.12.1999
o Změna č. 1 – Stavoprojekt Šumperk, Šumperk, Ing. arch. Jiří Valert; schválena
19.3.2005
– přeložka silnice I/44 v ÚPSÚ zanesena, odlišný je tvar MÚK Rájec se stávající I/44
Rájec
– počet obyvatel je 496
– k.ú. Rájec u Zábřeha
– katastrální výměra je 491 ha
– ÚPD: Územní plán obce Rájec – Atelier AVM, Brno, Ing. arch. Zdeněk Toman; schválen
15.10.2003
– přeložka silnice I/44 v ÚPO zanesena jako výhled
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Leština
– počet obyvatel je 1 250
– k.ú. Leština u Zábřeha
– katastrální výměra je 524 ha
– ÚPD: Územní plán obce Leština – Projektový ateliér KA*KA, Tuřice, Ing. arch.
František Kačírek; schválen 17.7.2008
– přeložka silnice I/44 v ÚPO zanesena včetně MÚK se silnicí II/315 (MÚK již není
součástí záměru, upraveno je i vedení přeložky II/315)
Zábřeh
– počet obyvatel je 14 099
– k.ú. Zábřeh na Moravě
– katastrální výměra je 3 458 ha
– ÚPD: Územní plán sídelního útvaru Zvole – Studio 2001, Zábřeh, Ing. arch. Miloslav
Tempír; schválen 23.12.1999
o Změna č. 1 – Stavoprojekt Šumperk, Šumperk, Ing. arch. Jiří Valert; schválena
19.3.2005
– přeložka silnice I/11 v ÚPSÚ zanesena, odlišný je tvar napojení na silnici I/44 (obchvat
Postřelmova) prostřednictvím MÚK Postřelmov

C.II.8. HMOTNÝ MAJETEK A KULTURNÍ PAMÁTKY
HMOTNÝ MAJETEK
Na k.ú. Rájec u Zábřeha u silnice III/31538 mezi Rájcem a Leštinou záměr prochází přes areál
firmy ČMO – České a moravské obalovny, s.r.o. Záměr je navíc limitován násypem
železniční vlečky vedoucí do areálu firmy NAVOS a.s. na okraji města Zábřeh.

KULTURNÍ PAMÁTKY
V zájmovém území se nachází několik nemovitých kulturních památek, které jsou
soustředěny do intravilánů sídel. Ve volné krajině jsou rozmístěny drobné kapličky, boží
muka a křížky.
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

D.I. CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD JEJICH
VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI
Vzhledem k charakteru záměru byly u varianty Nulové vyhodnoceny a posouzeny pouze
vlivy na ovzduší a hlukovou situaci a následně vyhodnoceny možné dopady na
obyvatelstvo.

D.I.1. VLIVY NA OBYVATELSTVO, VČETNĚ SOCIÁLNĚ EKONOMICKÝCH VLIVŮ
Hlavní negativní vlivy posuzovaného záměru na veřejné zdraví jsou hluk a znečišťování
ovzduší z automobilové dopravy. Tyto charakteristiky jsou popsány v samostatných
kapitolách D.I.2 Vlivy na ovzduší a klima a D.I.3 Vlivy na hlukovou situaci.
Z hlediska faktoru pohody, jenž ovlivňuje veřejné zdraví, zasluhují zvláštní pozornost úseky
v nichž se silnice přibližuje, či prochází obytným územím a pokud je v těchto úsecích
komunikace vedena v nevhodných směrových parametrech. Z tohoto pohledu je posuzovaná
stavba poněkud netypická, neboť v sídlech nejvíce dotčených provozem na silnici I/44, tzn.,
Rájec a Zábřeh, je již tato komunikace veden formou obchvatu a doprava nezasahuje jejich
intravilán. Nově navrhovaná přeložka tak má hlavní význam především v homogenizaci
celého tahu přeložky silnice I/44 od Mohelnice do Šumperka.
Obchvat Rájce byl dokončen v roce 2010 formou moderní komunikace s protihlukovými
opatřeními a odvedl veškerou tranzitní dopravu z centra obce. Jeho funkce po realizaci
čtyřpruhové přeložky silnice I/44 spočívá především ve formě přivaděče pro město Zábřeh na
navrhovanou komunikaci.
Navazující zástavba Ráječka (místní část Zábřeha) je chráněna protihlukovými opatřeními
realizovanými při stavbě mostu přes železniční koridor.
Stávající silnice I/44 dále prochází především průmyslovou částí města Zábřeh. Nesouvislá
obytná zástavba je zde situována v lokalitách kolem ulic Na Nové a Rybářská, dále
Na Křtaltě, a kolem ulice Lesnická. V tomto úseku bude stávajíc silnice I/44 po realizaci
přeložky silnice I/44 sloužit především k obsluze průmyslových areálů a místní dopravě.
Nově navržená přeložka silnice I/44 je v posuzovaném úseku trasována v dostatečné
vzdálenosti od obytných zón a její trasování nevyžaduje realizaci protihlukových opatření (viz
kapitola D.I.3.
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D.I.2. VLIVY NA OVZDUŠÍ A KLIMA
VLIV NA KVALITU OVZDUŠÍ
Obecné aspekty imisního znečištění
Termínem oxidy dusíku (NOx) je označována směs oxidu dusičitého – NO2 a dusnatého –
NO. Jsou nejen součástí výfukových plynů, ale i emisí z každého spalování. Ve spalovacích
motorech je uvolňován NO, který se vzdušným kyslíkem rychle oxiduje na NO2, plyn
palčivého, dusivého zápachu, čichově patrný od koncentrací 200 – 400 µg.m-3.
Při koncentracích 3000 – 9000 µg.m-3 vyvolává 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, jejichž stav
se začíná zhoršovat (při 30 minutové expozici) již od koncentrací kolem 500 – 600 µg.m-3.
U zdravých osob byly při delší expozici některé reakce dýchacích funkcí zjištěny
při koncentracích nad 2000 µg.m-3.
Oxidy dusíku nejsou ovšem zdaleka jedinou škodlivinou z výfukových plynů. Zhruba
souběžně s jejich imisemi rostou vlivem automobilové dopravy v ovzduší i koncentrace
dalších škodlivých látek – oxidu uhelnatého (CO), karcinogenních a dráždivých uhlovodíků,
toxických kovů a dalších.
Z poznatků o rozptylu výfukových plynů ve venkovním ovzduší a přípustných koncentrací je
možno s jistotou předpokládat, že imise oxidu uhelnatého zůstanou v přilehlých obcích
hluboko pod stanoveným limitem. Ani oxidy síry a olovo nemají v předpokládaných
koncentracích přímý zdravotní význam.
S určitým zdravotním rizikem jsou spojeny imise polycyklických aromatických uhlovodíků
(PAU), vznikajících při nedokonalém spalování materiálů organického původu a tedy
i pohonných hmot spalovacích motorů.
Je známo více než 100 různých PAU, karcinogenní účinky mají jen některé. Relativně
konstantně se v prostředí znečištěném výfukovými plyny vyskytuje benzo(a)pyren, známý
jako látka rakovinotvorná. Účinek látek tohoto typu je pokládán za bezprahový, každé jejich
množství je potenciálním rizikem. Toto riziko bude ovšem v posuzované situaci velmi malé,
spíše teoreticky odvozené, zřejmě nemůže vést k rozpoznatelnému nárůstu počtu případů
rakoviny.
Způsob výpočtu imisního zatížení a použité limity
K predikci imisního zatížení okolí posuzované stavby, tj. imisních koncentrací hlavních
škodlivin emitovaných silničním provozem, byl použit modelový výpočet dle metodiky
SYMOS’97. Metodika (model) je založena na aplikaci stacionárního řešení difúzní rovnice za
předpokladu, že rozptyl znečišťujících látek se řídí Gaussovým normálním rozdělením.
Silniční komunikace představuje z hlediska metodiky SYMOS'97 liniový zdroj modelovaný
jako řetězec navazujících plošných elementů zvolené délky a šířky rovné součtu šířek jízdních
pruhů silniční komunikace.
Stavba je ve výpočtu modelována souborem 362 plošných segmentů u varianty Nulové a
souborem 479 plošných segmentů u varianty Aktivní, jednotné délky segmentů 50 m.
Základní vyhodnocení imisního zatížení škodlivinami emitovanými silničními motorovými
vozidly vychází z komparace vypočtených imisních koncentrací znečišťujících látek (hlavních
škodlivin) 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 povolených imisních limitů pro hlavní škodliviny exhalované silničním
provozem, jsou shrnuty v následující Tabulce D.1.
HBH Projekt spol. s r. o.

51

Brno, říjen 2010

Přeložka silnice I/44 Zábřeh – obchvat
Oznámení dle § 6 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Tabulka D.1: 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
200/1h

PM10
20/r
50/24h

C6H6

C20H12

5/r

0,001/r

Pozn.: *) 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 poměry jsou ve výpočtu modelovány osmiramennou větrnou růžicí,
konstruovanou jako percentuální podíl směrů větru v členění na 3 třídy rychlosti a 5 tříd
stability. Odborný odhad reprezentativní větrné růžice pro dotčené území provedl ČHMÚ
Praha (viz Grafické přílohy I).
Výpočet příspěvků imisí hlavních škodlivin v okolí posuzovaných variant stavby byl
proveden na souboru 1391 (varianta Nulová) resp. 1371 (varianta Aktivní) referenčních bodů,
které tvoří pravidelnou čtvercovou síť 150x150 m a na souboru 207 referenčních bodů
umístěných na obvodu intravilánu blízkých sídel (viz následující Tabulky D.2 – D.5).
Kompletní výpočet imisních koncentrací na všech referenčních bodech byl proveden pro oxid
dusičitý (NO2) a částice (PM10). Výsledky těchto výpočtů jsou zpracovány do Grafických
příloh I, konstrukce imisních izolinií provedena metodou Kriging (součást software Surfer 8).
Kvantifikace vlivu stavby (obou uvažovaných variant) na znečišťování ovzduší v blízkých
obcích (sídlech), tj. výpočet imisních příspěvků koncentrací škodlivin byl proveden na
výběrovém souboru 207 referenčních bodů (viz výše). Výsledky výpočtů jsou shrnuty
v následujících tabulkách.
Tabulka D.2: Průměrné imisní příspěvky škodlivin [µg.m-3] – varianta Nulová
sídlo
Zábřeh
Zvole
Rájec
Leština
Postřelmov
Rovensko

CO/8h
29,63
31,57
21,52
8,85
17,49
11,04

NOx/r
2,91
3,33
2,47
0,75
2,02
0,70

NO2/r
0,42
0,50
0,39
0,21
0,34
0,15

NO2/1h
12,19
15,27
10,27
6,15
11,28
7,17

PM10/r
0,108
0,109
0,092
0,026
0,066
0,022

PM10/24h
3,046
3,039
2,047
0,764
1,769
1,082

C6H6/r
0,0140
0,0157
0,0113
0,0037
0,0109
0,0038

C20H12/r
9,7⋅10-7
1,4⋅10-6
8,1⋅10-7
2,8⋅10-7
8,5⋅10-7
3,0⋅10-7

Tabulka D.3: Maximální imisní příspěvky škodlivin [µg.m-3] – varianta Nulová
sídlo
Zábřeh
Zvole
Rájec
Leština
Postřelmov
Rovensko

CO/8h
193,70
52,44
36,20
11,89
45,87
19,95

NOx/r
14,77
8,44
6,48
0,96
5,02
1,49

NO2/r
1,67
1,01
0,84
0,24
0,66
0,26

NO2/1h
51,34
19,86
16,06
7,67
17,01
13,53

PM10/r
0,558
0,265
0,248
0,034
0,173
0,046

PM10/24h
18,221
4,459
3,619
1,033
4,258
2,104

C6H6/r
0,0737
0,0393
0,0297
0,0046
0,0259
0,0081

C20H12/r
5,0⋅10-6
3,8⋅10-6
2,1⋅10-6
3,4⋅10-7
1,8⋅10-6
6,7⋅10-7

Tabulka D.4: Průměrné imisní příspěvky škodlivin [µg.m-3] – varianta Aktivní
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sídlo
Zábřeh
Zvole
Rájec
Leština
Postřelmov
Rovensko

CO/8h
17,23
30,90
16,19
15,06
18,24
12,80

NOx/r
1,94
3,55
1,98
1,20
2,30
0,83

NO2/r
0,33
0,54
0,35
0,29
0,39
0,18

NO2/1h
8,26
16,10
9,36
9,34
14,83
6,90

PM10/r
0,064
0,113
0,066
0,038
0,073
0,025

PM10/24h
1,449
2,512
1,335
1,329
1,697
1,060

C6H6/r
0,0098
0,0169
0,0093
0,0058
0,0123
0,0044

C20H12/r
8,0⋅10-7
1,6⋅10-6
8,2⋅10-7
5,3⋅10-7
1,0⋅10-6
3,8⋅10-7

Tabulka D.5: Maximální imisní příspěvky škodlivin [µg.m-3] – varianta Aktivní
sídlo
Zábřeh
Zvole
Rájec
Leština
Postřelmov
Rovensko

CO/8h
65,23
49,97
27,89
25,04
43,97
35,65

NOx/r
6,21
8,61
3,77
1,78
5,25
1,79

NO2/r
0,82
1,05
0,58
0,37
0,70
0,32

NO2/1h
17,74
17,94
13,25
15,51
17,39
21,19

PM10/r
0,212
0,267
0,130
0,056
0,179
0,054

PM10/24h
5,268
3,871
2,282
2,382
3,921
3,392

C6H6/r
0,0344
0,0402
0,0175
0,0085
0,0271
0,0096

C20H12/r
2,4⋅10-6
3,9⋅10-6
1,5⋅10-6
7,9⋅10-7
2,0⋅10-6
8,3⋅10-7

Na základě zjištěných skutečností, vstupních údajů a modelových výpočtů je možno
formulovat následující závěry:
− z prosté komparace údajů uvedených v Tabulce B.6 plyne, že realizací varianty Aktivní
dojde k mírnému nárůstu emisí hlavních škodlivin ze silničního provozu,
− vlivem přerozdělení intenzit dopravy, přičemž současná trasa silnice I/44 (tj. varianta
Nulová) zůstane v užívání i když s podstatně nižšími intenzitami dopravy, dojde taktéž
k přerozdělení průměrných ročních a denních (24hod.) a maximálních 1hod. imisních
koncentrací hlavních škodlivin v dotčených sídlech – viz Tabulky D.2 – D.5. Z téhož
důvodu ve většině případů dojde ke snížení maximálních imisních příspěvků hlavních
škodlivin v dotčených sídlech,
− veškeré imisní příspěvky koncentrací uvažovaných hlavních škodlivin emitovaných
silniční dopravou na posuzovaných variantách stavby budou s rezervou pod v současnosti
dovolenými imisními limity,
− protože v oblasti realizace stavby se neprovádí kontinuální monitoring imisních
koncentrací uvažovaných škodlivin, nelze objektivně posoudit, zda vypočtené imisní
příspěvky v součtu s „pozaďovým“ znečištěním budou, či nebudou překračovat
v současnosti povolené limity,
− dnešní stav ročního průměrného maximálního znečištění ovzduší oxidy dusíku v blízkosti
obcí činí maximálně 25 µg.m-3a oxidem dusičitým 20 µg.m-3. Z toho lze usuzovat, že
celkové imisní koncentrace (tj. vč. pozaďového znečištění NOx a NO2) obou škodlivin, za
jejichž hlavní zdroj je považována silniční doprava, nebudou překračovat v současnosti
povolené imisní limity,
− oba předchozí závěry navíc vychází z pesimistického předpokladu, že až do výhledového
roku 2040 bude stagnovat vývoj v ochraně ovzduší před průmyslovými zdroji a zároveň
stagnace v technickém vývoji v oblasti silničních dopravních prostředků,
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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
mikroklimatu4
S ohledem na uvedené vymezení pojmů můžeme říci, že posuzovaný záměr nemůže ovlivnit
faktory podmiňující makroklima, tudíž ani makroklima samotné. U stavby tohoto rozsahu lze
teoreticky uvažovat o ovlivnění klimatu v rámci mezo-, topo- a mikroměřítka.
V úvahu připadá ovlivnění teplotního charakteru a relativní vlhkosti v bezprostřední blízkosti
tělesa silnice. Toto ovlivnění souvisí především se změnou charakteru aktivního povrchu.
V zájmovém území dominuje západní proudění. Těleso komunikace je situované kolmo
k proudění vzduchu a může tak v násypech vytvářet bariéru ve vzestupném i sestupném
proudění vzduchu. Vytváření bariéry v proudění vzduchu nelze očekávat tam, kde
komunikace prochází na mostním objektu.

D.I.3. VLIVY NA HLUKOVOU SITUACI
OBECNÉ ASPEKTY HLUKOVÉHO ZNEČIŠTĚNÍ
Zvýšené úrovně hluku do 70 – 80 dB působí především na nervový systém a psychiku člověka. Touto
cestou se při intenzivním působení mohou podílet na psychosomatických poruchách.
Denní hluk vyvolává:
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).

Noční hluk nepříznivě působí rušením spánku, k němuž dochází při hladinách okolo 37 – 40 dB
v ložnici, tj. při venkovních hladinách okolo 50 – 55 dB. Jednotlivé průjezdy vozidel mohou rušit
kvalitu spánku už od LAmax 60 dB. Počet probuzených v rozmezí hladin 37 – 45 dB prudce stoupá
z cca 10 % na 60 %. Při 60 dB v ložnici se probudí až 85 % osob.

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.

4

Makroklima můžeme definovat jako režim meteorologických dějů, který se vyvíjí a formuje pod vlivem interakcí
mezi atmosférou a aktivním povrchem, podmíněných 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).
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Jednotlivé situace hlukového zatížení venkovního prostředí zjištěné výpočtem byly
posouzeny ve vztahu k imisním limitům hluku daných nařízením vlády č. 148/2006 Sb.,
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Chráněné venkovní prostory ostatních staveb a chráněné ostatní venkovní prostory:
denní doba LAeq = 55 dB(A)
noční doba LAeq = 45 dB(A)
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 jsou pak limity následující:
denní doba LAeq = 70 dB(A)
noční doba LAeq = 60 dB(A)

Pro stanovení rozsahu zatížení území hlukem z provozu ve variantě Nulové a Aktivní byl
v programu SoundPLAN zpracován trojrozměrný model terénu širšího území, do kterého byly
vloženy trasy hodnocených variant a okolní zástavba. Dále byly v území zohledněny
rozsáhlejší lesní porosty (útlum 0,05 dB/1 m hloubky porostu). V okolí nových komunikací
byly modelovány i hrany násypů a zářezů. Výhledové intenzity dopravy pro hodnocené
varianty jsou uvedeny v kapitole B.II.4.

VÝSLEDKY VÝPOČTŮ
Výhledové hlukové zatížení území pro obě hodnocené varianty v denní a noční době je
uvedeno v Grafických přílohách H. Je zde zobrazeno plošné hlukové zatížení území (izofony
ve výšce 2 m nad terénem) a hodnoty hluku ve vybraných výpočtových bodech (2 m před
fasádou obytných objektů). Izofony jsou zobrazeny v pásmech po 5 dB a zároveň jsou
zvýrazněny izofony představující hygienický limit pro denní, resp. noční dobu.
Z výsledků výpočtů vyplývá:
varianta Nulová
Ve variantě Nulové lze očekávat nárůst hlukového zatížení v okolí trasy silnice I/44
odpovídající přirozenému nárůstu intenzit dopravy v čase. V okolí trasy jsou již dnes
vybudována protihluková opatření – protihlukové stěny (obchvat Rájce, okolí mostu přes trať
ČD na příjezdu do Zábřehu). Navýšení hlukového zatížení by tak negativně ovlivnilo tu část
zástavby, kde žádná protihluková opatření nejsou, tzn. obytné domy v okolí ul. Lesnická a
omezilo by rozsah území navržený pro výhledovou obytnou zástavbu v severní části Zábřehu
v okolí stávající silnice I/44.
varianta Aktivní
Ve variantě Aktivní dojde k výraznému poklesu intenzit dopravy na trase stávající silnice I/44
vlivem převedení tranzitní dopravy na trasu přeložky. Tím dojde i ke snížení hlukového
zatížení území kolem stávající silnice I/44, a to o cca 3 dB (Rájec) a cca 5 dB (Zábřeh)
v denní době a o cca 4-6 dB (Rájec) a cca 7-8 dB (Zábřeh) v noční době. Vyšší pokles
hlukového zatížení území v noční době je dán především tím, že dojde ke snížení podílu
těžkých nákladních vozidel v noční době převedením tranzitní dopravy na přeložku I/44.
Z hlediska hlukového zatížení území v okolí varianty Aktivní z výsledků výpočtů vyplývá, že
se v jejím okolí nenachází žádné chráněné venkovní prostory staveb, ani jiné chráněné
venkovní prostory, ve kterých by bylo možné očekávat překračování hygienických limitů
hluku v denní a noční době dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před
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nepříznivými účinky hluku a vibrací. Z uvedených důvodů nejsou na hodnoceném úseku
přeložky silnice I/44 navrhována žádná protihluková opatření.

D.I.4. VLIVY NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY
VLIV

NA CHARAKTER ODVODNĚNÍ OBLASTI A ZMĚNY HYDROLOGICKÝCH
CHARAKTERISTIK

Povrchové vody – vodní toky
Realizací posuzovaného záměru nedojde k zásadním změnám odtokových charakteristik
dotčeného území. Křížení s vodními toky jsou řešeny dostatečně kapacitními mostními
objekty, u jednoho občasného vodního toku není střet se záměrem řešen, součástí opatření
v kap. D.IV. je navržení převedení tohoto vodního toku pod záměrem např. pomocí
propustku.
Tabulka D.6: Přehled křížení posuzovaného záměru s vodními toky
km
vodní tok
střet
9,126
9,240
9,373
11,445
11,819
12,537

bezejmenný vodní tok
bezejmenný vodní tok
Moravská Sázava
bezejmenný vodní tok
Krumpašský potok
bezejmenný vodní tok

křížení
křížení
křížení
křížení
křížení
křížení

řešení

mostní objekt
přeložka
mostní objekt
mostní objekt
mostní objekt
nenavrženo

Povrchové vody – záplavové území
Vzhledem k tomu, že posuzovaný záměr prochází v km 8,800 – 11,200 záplavovým územím
Q100 řeky Moravy a Moravské Sázavy, byla pro podrobnější posouzení vlivů zpracována
samostatná studie odtokových poměrů (Povodí Moravy, 2008). Součástí studie bylo i ověření
parametrů navržených mostních objektů a nivelety silnice I/44.
Ze závěrů studie vyplývá:
V území pod soutokem Moravy a Moravské Sázavy nedojde po realizaci záměru k ovlivnění
stoleté povodně v inundaci. V území mezi Zábřehem a Postřelmovem bude hladina inundace
zvýšena a to o max. 44 cm, toto zvýšení však nebude mít negativní vliv na odtokové poměry
v dotčeném území.
V úseku pod silnicí II/315 je převýšení navržené nivelety silnice I/44 nad minimálně
doporučenou niveletou (Q100+0,5m) pouze 0,2 m, vzhledem ke skutečnosti, že by 0,5 m nad
stoletou hladinou měla být upravená pláň a teprve nad ní vlastní vozovka, je toto převýšení
nedostatečné a v dalším stupni projektové dokumentace je doporučeno zvýšení nivelety
silnice I/44. Ve zbylém průběhu přeložky silnice I/44 je převýšení navržené nivelety
dostatečné.
Všechny mostní objekty, které jsou navrženy na posuzovaném záměru, převedou povodeň
s normovým převýšením.
Podzemní vody
Asfaltový povrch posuzované komunikace zabrání vsaku dešťové vody do půdy. Celková
plocha vozovky, včetně plochy MÚK a přeložek, je přibližně 0,13 km2. Při specifickém
odtoku 5 – 7 l.s-1 z 1 km2 bude teoretický úbytek podzemních vod činit cca 0,78 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
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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 (např.
retenční nádrže).

VLIV NA JAKOST VOD
Voda, odtékající z povrchu vozovky, bude obsahovat řadu kontaminantů, které mohou mít
vliv na jakost povrchových vod.
Může se jednat zejména toxické stopové prvky, ropné látky (nepolární extrahovatelné látky –
NEL), zbytky posypových materiálů ze zimní údržby vozovky.
Hlavními stopovými toxickými prvky, jejichž zdrojem je silniční doprava, jsou především
olovo, kadmium, nikl, chrom a měď. Největší část tohoto druhu znečištění připadá na vrub
olovu, jehož výskyt se však snižuje s rostoucím podílem spotřeby bezolovnatých benzínů.
Nepolární extrahovatelné látky se do splachových vod dostávají prostřednictvím jejich úkapů
(zejména mazacích olejů) na povrch vozovky. Toxicita těchto látek je nízká, jejich přítomnost
ve vodě však značně zhoršuje její organoleptické vlastnosti.
Pro přibližný odhad míry možného znečištění povrchových vod lze použít např. 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.7: Vybrané ukazatele kvality vod
ukazatel kvality vody

jednotka

průměr

medián

NV 229/2007
Sb. **
14,4
0,7
40
0,1
35
25
160
250
0,1
60
60
100
30
30
200
200

mg.l-1
Pb
3,82
2,40
-1
mg.l
Cd*
0,406
0,190
mg.l-1
Ni*
45,3
21,8
-1
mg.l
0,199
0,140
Hg
mg.l-1
Cr*
4,83
4,50
-1
mg.l
Cu
19,0
13,7
mg.l-1
Zn
142
69,0
-1
Cl
mg.l
1095
726
C 10 – C40
mg.l-1
0,145
0,145
7,66
3,75
benzo[b]fluoranten
ng.l-1
benzo[k]fluoranten
ng.l-1
5,87
3,65
benzo[a]pyren
ng.l-1
5,63
2,10
vybrané
prioritní
benzo[ghi]perylen
ng.l-1
6,29
3,33
PAU
indeno[1,2,3-cd]pyren
ng.l-1
5,69
3,25
fluoranten
ng.l-1
21,2
9,80
Suma 6 PAU
ng.l-1
7,66
3,75
* Vyskytují se statisticky významné rozdíly mezi jednotlivými sledovanými lokalitami
**Nařízení vlády 229/2007 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách
přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do
vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech
Pozn.: Dle práce „Vliv dopravy na životní prostředí – polyaromatické uhlovodíky v odtokové vodě a sedimentu
z dálničního tělesa“ (CDV, aktualizace 2004; grantový projekt MD ČR č.801/210/110) se celkový obsah PAU ve
vodě pohyboval v rozmezí stovek ng.l-1, což je ve shodě s publikovanými údaji, např. Legret et al. (1999).
Minimální hodnota 138,69 ng.l-1 byla zjištěna na D5 v červenci, maximální hodnoty opakovaně na jedné z lokalit
D1 v prosinci (8179,78 ng.l-1) a dubnu (31608,42 ng.l-1).

Jak je z tabulky patrné, koncentrace většiny sledovaných nox přítomných ve vodě odtékající
z komunikace, je podlimitní (mnohdy výrazně), nebo se pohybuje v blízkosti limitních hodnot.
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Výjimku tvoří Cl-, u nichž jsou koncentrace překračovány několikanásobně (4x vůči průměru, 3x vůči
mediánu).
Jak již bylo zmíněno, výsledky uvedené v tabulce pochází z měření na dálnicích a rychlostních
silnicích, které jsou v porovnání s hodnoceným záměrem výrazně frekventovanější. Z tohoto důvodu
lze proto očekávat, že koncentrace nox splavovaných z hodnoceného záměru bude ve většině případů
významně nižší, než jak je uvedeno v tabulce. Výjimku představují chloridy (Cl-), u nichž se
koncentrace ve vodách odvíjí od standardní aplikační dávky, která je prakticky stejná jak u dálnic, tak
silnic nižších kategorií.
Ke koncentracím PAU (včetně nitro-PAU) dále uvádíme, že jejich převážným zdrojem jsou výfukové
plyny, dodatečným zdrojem pak emise vznikající otěrem pneumatik, asfaltového povrchu vozovky a
brzdového obložení.
Průměrný dlouhodobý průtok v dotčeném místě Moravské Sázavy je přibližně 5 m3/s (severněji
položená hydrologická stanice Moravská Sázava-Lupěné – 4,35 m3/s), Moravy přibližně 17 m3/s (od
soutoku s Mor. Sázavou jižně položená hydrologická stanice Morava – Moravičany – 17,8 m3/s);
průměrné roční srážky činí přibližně 700 mm.
Budeme-li tedy kalkulovat se šířkou odvodňované silnice 22,5 m, je ředící poměr za těchto podmínek
přibližně v rozmezí řádu 1:1000 až 1:10000 (orientačně vypočítaná hodnota pro Moravskou Sázavu
přibližně 1:3000 a pro Moravu 1: 5800).
Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že po naředění vod odtékajících ze silnice vodou v Moravské
Sázavě a Moravě budou výsledné koncentrace nox natolik nízké (a to i v případě extrémnějších
hodnot). Toto konstatování lze uplatnit i pro Cl-, u nichž je chod koncentrací v průběhu roku poněkud
odlišný (zimní koncentrace několikanásobně převyšují koncentrace letní; výsledné koncentrace Cl- se
však i v méně příhodných podmínkách budou pohybovat řádově v desetinách až jednotkách mg.l-1).

Povrchové vody
Trasa posuzovaného záměru kříží několik vodotečí, je proto potřeba zabezpečit komunikaci proti
únikům znečišťujících látek účinným odvodněním. Vzhledem k tomu, že v projektové dokumentaci
posuzovaného záměru nebyla zpracována podrobná koncepce odvodnění, je třeba při jejím návrhu
v dalším stupni projektové dokumentace zohlednit především riziko úniku znečištěných vod do
recipientů, především pak řeky Moravy a Moravské Sázavy.

Podzemní vody

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 125 648 m2. Spotřeba soli
pro zimní období bude tedy 125 648 kg. Toto množství soli je možné snížit použitím technologie
zkrápěného solení na 70 %, tedy na 87 954 kg, která obsahuje cca 60 %, tj. 52 772 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.

VLIVY NA VODNÍ ZDROJE
Širší zájmové území je významným zdrojem pitné vody. V území jsou situovány jak studny
určené k individuálnímu využití, tak studny zásobující veřejnou vodovodní síť.
Významnými zdrojem podzemních vod v k.ú. Zábřeh na Moravě a Lesnice je vodní zdroj
s názvem Prameniště Lesnice se studnami označenými S1 – S4. Odběry z tohoto prameniště
slouží k zásobení pitnou vodou distribuční sítě skupinového vodovodu Zábřeh.
Posuzovaný záměr se dostává do střetu s ochranným pásmem II. stupně vnějšího tohoto
vodního zdroje a to v úseku km 11,800 – až do konce záměru. Vzhledem k nedostatečné
podrobnosti navržení systému odvodnění posuzovaného záměru, je doporučeno v dalším
stupni technické dokumentace zabezpečit tento úsek před úniky škodlivých látek do
podzemních vod.
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D.I.5. VLIVY NA PŮDU
VLIV NA ROZSAH A ZPŮSOB VYUŽÍVÁNÍ PŮDY
Realizací stavby dojde k dočasnému i trvalému úbytku převážně půdy řazené do
zemědělského půdního fondu (ZPF), v minimálním rozsahu budou dotčeny půdy ostatní a
vodní plochy.
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 územní rozhodnutí.
Celkový zábor posuzovaného záměru bude dle předběžného odhadu 33,20 ha (včetně půd
ostatních a vodních ploch).
V největším rozsahu bude dotčen zemědělský půdní fond (97% z celkového záboru), a to
zejména odnětím půdy I. a II. třídy ochrany. Okrajově budou dotčeny i třídy ostatní.
Tabulka D.8: Předběžný odhad záboru ZPF dle tříd ochrany
zábor ZPF
ha
%
I.
26,47
82,2
II.
4,49
13,9
III.
0,19
0,6
IV.
0,52
1,6
V.
0,55
1,7
celkový zábor ZPF
32,21
97,0

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, bude možné riziko
kontaminace půd během výstavby a vlivem havárií zcela minimalizovat.
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, měď a zinek 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.
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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.
Po zahájení provozu na posuzovaném záměru bude docházet k výše uvedeným jevům. Jejich
celkový negativní vliv nebude významný a zatížení území zůstane na přijatelné úrovni.

D.I.6. VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A PŘÍRODNÍ ZDROJE
VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ
Vzhledem k vedení trasy na násypu a charakteru podloží nejsou předpokládány žádné
významnější vlivy na horninové prostředí.

ZMĚNA MÍSTNÍ TOPOGRAFIE, VLIV NA STABILITU ÚZEMÍ A EROZI PŮDY
Posuzovaná přeložka je vedena rovinatým terénem, ale vzhledem k průchodu záplavovým
územím a nutnosti křížení dvou železničních tratí je vedena v celé své délce na násypu.
Nejvyšší části při křížení s železniční tratí dosahují výšky cca 10 m. Průměrná výška násypu
je pak cca 3 m. Celková bilance výkopů je 13 140 m3, násypy jsou odhadovány na
1 064 220 m3.
Stavba jako celek nebude mít zásadní vliv na stabilitu a erozi půdy v širším území. Naopak
doprovodná zeleň může plnit stabilizující a protierozní funkci, a to zejména v úsecích, kdy
přeložka prochází přes plochy orné půdy.
Případné negativní projevy eroze půdy a možné projevy její nestability na svazích násypů
budou eliminovány volbou vhodných sklonů svahů, jejich odstupňováním a navazujícími
protierozními opatřeními.
Přímo v trase ani v její těsné blízkosti se nenachází žádné poddolované území, ani žádný
aktivní či potenciální sesuv.

D.I.7. VLIVY NA FAUNU, FLÓRU A EKOSYSTÉMY
Při realizaci daného záměru budou různou měrou dotčeny všechny zkoumané lokality.
Lokalita 1 – Moravská Sázava (8,796 – 9,931 km)
Převážná část obchvatu je vedena na násypu po zemědělsky využívaném území. Ekologicky cenná
území jsou zde představována vodními toky a jejich břehovými porosty, přičemž nejhodnotnějším
místem v lokalitě je řeka Moravská Sázava s doprovodnou vegetací. Negativní zásahy do biocenóz lze
tedy předpokládat při realizaci mostních konstrukcí přes řeku a vodoteče. Nejvýznamnější zásah do
složek životního prostředí lze očekávat při vybudování 200 m dlouhé estakády přes zemědělskou
melioraci, protipovodňovou hráz a řeku Moravskou Sázavu (km 9,373). Při výstavbě záměru lze
předpokládat vymýcení plochy a zábor půdy o předpokládané výměře cca 0,4 ha břehové vegetace
lužního a lučního společenstva kolem koryta Moravské Sázavy. Přestože se v rámci stavby jedná o
cennou lokalitu, z hlediska širších vztahů je její kvalita spíše průměrná.
Dále bude meliorační kanál tekoucí z Rájeckého potoka přeložen pod estakádu a vyústěn do řeky.
Původní kanál bude zasypán a doprovodná vegetace vykácena v délce cca 120 m. Jedno řadě rostlé
olšiny a chudá ruderální skladba bylin nemá významnější hodnotu v území. Při stavbě mostu přes
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Rájecký potok (km 9,126) dojde k likvidaci vegetace tvořené obdobným spektrem druhů i ekologické
hodnoty jako u přeložky melioračního kanálu – viz výše.
Zvýšené riziko negativního dopadu na složky životního prostředí hrozí zejména při vlastní realizaci
stavby. Potenciální úniky nebezpečných látek (úkapy provozních kapalin či havárie) mohou také
významně ovlivnit biocenózy a ekosystémy nejen v místě zasažení, ale i dále po toku. V období
provozu stavby se významnější vlivy na biocenózy nepředpokládají.

Lokalita 2 – Krumpašský potok (11,819 km)
V km 11,819 se nově navržená silnice I/44 kříží s korytem Krumpašského potoka (otevřené
meliorované koryto). Na nově navržené přeložce je navržen jednopolový železobetonový deskový
most o rozpětí 12 m. Dojde tedy k smýcení několika stromů a keřů podél koryta potoka v šířce
několika metrů. Biocenózy v lokalitě nemají z lokálního ani z širšího pohledu významnější hodnotu i
vzhledem k ovlivnění nejbližšího okolí koryta polními monokulturami.

Lokalita 3 – Novodvorské meze (12,828 km)
V km 12,828 nově navržená silnice I/44 podchází pod přeložkou silnice III/3701. Na přeložce silnice
III/3701 je navržen most o třech polích (rozpětí 24,25+32,28+24,25 m). Silnice I/44 prochází lokalitou
po násypu (cca 2,5 m) směr sever/jih.
Při realizaci stavby a stavebních úprav dojde k zásahu do stávajícího násypu s ořešákovou v délce cca
40 m. Přeložka silnice III/3701 je navržena s ohledem na minimalizaci zásahu původního násypu.
Likvidace vzrostlých stromů, poskytujících refugium zejména hnízdících pěvců, lze z širšího i
lokálního pohledu označit za méně významný zásah do popsaného ekotopu.

VLIVY NA FLÓRU
Floristický seznam z terénních průzkumů obsahuje 179 taxonů. Při botanickém průzkumu
nebyl zjištěny zvláště chráněný druh rostliny dle vyhlášky č.395/1992 Sb., v platném
znění.
Na základě výše uvedených skutečností, které vycházejí z terénních šetření, nebude nutné
požádat orgán ochrany přírody o výjimku ze zákazů ve smyslu ustanovení § 56 odst. 1
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (ze základních podmínek ochrany
zvláště chráněných druhů rostlin podle § 49 odst. 1 zákona, zařazených dle vyhlášky č.
395/1992 Sb., příloha II, do kategorie ohrožených druhů).

VLIVY NA FAUNU
V posuzovaném území bylo při terénních průzkumech pozorováno 50 druhů bezobratlých a
50 druhů obratlovců.
Při zoologickém průzkumu byly zjištěny zvláště chráněné druhy živočichů dle vyhlášky
č. 395/1992 Sb., v platném znění. Jedná se o druhy uvedené v Tabulce D.9.
Tabulka D.9: Zvláště chráněné druhy živočichů, které byly v dotčeném území zaznamenány
název česky

název latinsky

stupeň ohrožení dle vyhlášky
č. 395/1992 Sb.

bobr evropský

Castor fiber L.

čmelák

Bombus spp.

ohrožený druh

mravenec

Formica spp.

ohrožený druh

skokan štíhlý

Rana dalmatina L.

ťuhýk obecný

Lanius collurio

ohrožený druh

vlaštovka obecná

Hirundo rustica L.

ohrožený druh

vranka obecná

Cottus gobio

ohrožený druh
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Hmyz
Čmeláci rodu Bombus (O) byli opakovaně pozorováni na všech lokalitách. Ve všech případech se
pravděpodobně jednalo o dělnice a přítomnost hnízda nebyla potvrzena na žádné z lokalit. Přesto ji
však nelze vyloučit. V období před skrývkou zeminy na stavbě je proto nutné znovu detailně projít
celou stavbu a případná hnízda transferovat do bezpečné vzdálenosti od stavby.
Mravenci rodu Formica (O) byli pozorováni na lokalitě 1 a 3. Mraveniště ani tzv. „mravenčí dálnice“
v dotčeném území nebyla nalezena. Mravenci Formica ssp. jsou plošně rozšířeni po celém území naší
republiky, nacházejí se na většině biotopů vhodných pro daný druh. Vzhledem k celkovému rozšíření
a početnosti a při dodržení navrhovaných opatření nebudou dotčeni významně.

Ryby
Vranka obecná (O) nebyla zjištěna přímo na zájmovém profilu, jelikož zde nemá vlivem vzdutí vody
vytvořeny vhodné stanovištní podmínky. Vranky byly loveny v úseku mezi Zvolským jezem a ústím
Morvské Sázavy do Moravy. Vranky zde byly zjišťovány v různé početnosti, nikde se však
nevyskytovaly příliš hojně. Důvodem je zde zřejmě snížená kvalita vody, která je zde na samé hranici
životních nároků druhu.

Obojživelníci
Skokan štíhlý (SO) byl opakovaně pozorován u Moravské Sázavy na lokalitě 1 a je zde
pravděpodobné i rozmnožování. Populace skokana nebude negativně ovlivněna, lokalitou výskytu
stavba přímo neprochází.

Ptáci
Ťuhýk obecný (O) byl zaznamenán v křovinách podél Moravské Sázavy (lokalita 1), kde je
pravděpodobné i jeho hnízdění. Je nutné, aby odstranění vegetace proběhlo mimo dobu hnízdění
(nejlépe na přelomu září a října) a co nejvíce minimalizovat zásahy do porostů křovin a remízků.
Realizací záměru bude zničena část biotopu ťuhýka. Vhodnou výsadbou dřevin (použití autochtonních
dřevin a vznik keřových pásů) podél budoucí silnice budou vytvořeny nové vhodné biotopy pro
hnízdění a stávající populace ťuhýka nebude negativně ovlivněna
Vlaštovka obecná (O) –opakované pozorování v prostoru lokality 3 Novodvorské meze při lovení
bezobratlých nad vlhkou loukou a nad melioracemi. V lokalitě nejsou vhodné podmínky k hnízdění.

Savci
Bobr evropský (SO) byl pozorován v lokalitě 1 u koryta řeky Moravské Sázavy v místě možné
výstavby záměru. Realizací stavby bude zasažena část potencionálního biotopu bobra. Jeho aktivita
byla zaznamenána po celém toku od místa křížení až po soutok, budou-li dodržena navržená opatření,
nebude jeho výskyt významně ovlivněn.

V posuzovaném území lze dále předpokládat, dle průzkumů zpracovaných firmou Ecological
Colnsulting (2010) a dle údajů z literatury, výskyt následujících druhů obratlovců:
Tabulka D.10: Předpokládané druhy živočichů na dotčeném území
název česky

název latinsky

stupeň ohrožení dle vyhlášky
č.395/1992 Sb.

ještěrka obecná

Lacerta agilis

vydra říční

Lutra lutra

pisík obecný

Actitis hypoleucos

mník jednovousý

Lota lota

ohrožený druh

ropucha obecná

Bufo bufo

ohrožený druh

slepýš křehký

Anguis fragilis

užovka obojková

Natrix natrix

ohrožený druh

ledňáček říční

Alcedo atthis

silně ohrožený druh
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Na základě výše uvedených skutečností, které vycházejí z terénních šetření, bude nutné
požádat orgán ochrany přírody o výjimku ze zákazů ve smyslu ustanovení § 56 odst. 1
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (ze základních podmínek ochrany
zvláště chráněných druhů živočichů podle § 50 odst. 1 a 2 zákona, zařazených dle vyhlášky
č. 395/1992 Sb., příloha III, do kategorie silně ohrožených a ohrožených druhů), pro druhy
uvedené v Tabulce D.9. Dále se bude nezbytné v další části projekční přípravy zaměřit i na
výskyt předpokládaných druhů živočichů uvedených v Tabulce D.10. V případě jejich
zastižení také požádat o výjimku.

VLIV STAVBY NA MIGRAČNÍ POTENCIÁL ÚZEMÍ
úsek cca km 8,500 – 10,500
− omezení potenciální migrační trasy regionálního až nadregionálního významu
− narušení spojitosti regionálního biokoridoru
úsek cca km 10,500 – konec úseku
− omezení možnosti volného pohybu a migrací lokálního rozsahu
− zvýšení mortality populací místních živočichů (záměr zde vede po nízkém násypu)

D.I.8. VLIVY NA KRAJINU
VLIVY NA RÁZ KRAJINY
Posuzovaná přeložka silnice I/44 bude představovat zcela nový liniový prvek v krajině. Přestože je
trasa vedena rovinatým územím, vyžaduje, vzhledem k bariérám v území (železniční koridor, rozlivné
území) vedení na násypovém tělese v celé své délce. I když lze dotčený krajinný prostor označit za
běžný, míra jeho zasažení bude značná.
V první třetině je trasa přeložky vedena až na cca 10 m vysokém násypu, což je dáno nezbytností
křížení železničního koridoru, Moravské Sázavy a železniční vlečky do Vitošova. I když se toto
násypové těleso nenachází v žádné významné pohledové ose, z lokálního hlediska bude působit
nepřirozeně dominantním dojmem a vytvářet lokální pohledovou bariéru. Z tohoto pohledu se jeví
jako vhodnější zvážit návrh mostní estakády v úseku mezi železničním koridorem trati č. 270 a
Moravskou Sázavou, což umožní vizuální odlehčení uvedeného úseku.
Prostřední úsek vede otevřenou krajinou bez zásadnějších pohledových os, navazuje na průmyslové
areály na jihovýchodním okraji Zábřeha.
V poslední třetině záměr prochází otevřenou krajinou s roztroušenou vegetací a vzrostlými solitérními
stromy. Negativní projev silničního tělesa, vedeném na cca 3 m vysokém násypu bude možné
eliminovat pouze vhodnou formou ozelenění a vegetačních úprav.
Při křížení silnice III/3701 bude zasažen významný krajinný prvek Novodvorské meze, který je
reprezentován alejí vzrostlých ořešáků podél stávající silnice. Pro minimalizaci vlivu byl navržen
odklon přeložky silnice III/3701 od stávající trasy, tak aby zůstala zachována co největší část aleje.
V závěrečném úseku se posuzovaná přeložka napojuje na realizovaný obchvat Postřelmova, s již
prakticky hotovou MÚK Postřelmov-jih.

VLIVY NA REKREAČNÍ VYUŽITÍ KRAJINY
Navrhovaný záměr zohledňuje stávající síť silnic nižších tříd a polních cest a na ně vázané cyklostezky
a turistické trasy. K jejich časově omezenému narušení může dojít během výstavby.
Omezení volného přístupu do krajiny může být nejvýraznější v úseku od cca km 11,0 po cca 12,5, ve
vazbě na umístění jezdecké stáje Kyselý. Z tohoto pohledu by se jako vhodné jevilo zkapacitnění
mostního objektu přes Krumpašský potok, tak aby mohl být využíván k pohybu osob na koních.
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D.I.9. VLIVY NA HMOTNÝ MAJETEK A KULTURNÍ PAMÁTKY
VLIV NA HMOTNÝ MAJETEK
V trase přeložky silnice I/44 se na k.ú. Rájec u Zábřeha nachází areál firmy ČMO – České a
moravské obalovny, s.r.o. Trasa přeložky je na ploše tohoto areálu limitována křížením
s železniční vlečkou do vápenky Vitošov (mostní objekt o délce 118,8 m zároveň překonává
silnici III/31538 mezi Rájcem a Leštinou) a blízkostí násypu železniční vlečky do areálu
firmy NAVOS a.s., která vede těsně podél západní strany areálu obalovny. V areálu obalovny
tak dle podkladů vycházejících z technické studie záměru dojde ke střetu s některými objekty
a zařízeními. Dotčené objekty a zařízení bude nutno přemístit, popř. odstranit. Předběžně je
uvažováno s přemístěním 5 nádrží na živici včetně betonové vany, betonové jímky, regulační
stanice plynu včetně rozvodu plynu, ohýbárny (montážní hala) a vodárny. S ohledem na
zmírnění dopadů záměru na stávající objekty a zařízení v areálu obalovny jsou navrženy podél
komunikace opěrné zdi, alternativně je možno zvážit i návrh vyztuženého násypového tělesa
silnice.

VLIV NA KULTURNÍ A ARCHEOLOGICKÉ PAMÁTKY
V trase posuzovaného záměru se nenachází žádný objekt zapsaný ve Státním seznamu
nemovitých kulturních památek.
U stávající silnice I/44 v prostoru budoucí MÚK Rájec se však nachází v nedávné době
zrestaurovaný kříž, který bude nutné přemístit.
Celkově jde o území z archeologického hlediska potencionálně exponované a lze je proto
považovat za území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 zák. č. 20/1987 Sb. ve znění
pozdějších předpisů. Před realizací přeložky bude nezbytné provést v celé trase archeologický
průzkum.

D.I.10. VLIVY NA ENVIRONMENTÁLNÍ CHARAKTERISTIKY
VLIV POSUZOVANÉHO ZÁMĚRU NA PRVKY ÚSES
Přeložka silnice I/44 se dostává do střetu s prvky ÚSES na lokální a regionální úrovni.
V následující tabulce jsou přehledně shrnuty střety posuzovaného záměru s jednotlivými
skladebnými prvky ÚSES.
Tabulka D.11: Vlivy záměru na ÚSES
km
8,280 (MÚK Rájec)
9,370
9,320 – 9,440

ÚSES
RBK 902
LBK
LBC 4

střet
křížení – přerušení
křížení
křížení

řešení
nové trasování
kapacitní mostní objekt
kapacitní mostní objekt

Střet regionálním biokoridorem RBK 902 je řešitelný pouze jeho přetrasováním. V Oznámení
EIA pro úsek Vlachov – Rájec (Mertl, 2004) je navržen jeho odsun severním směrem a
k průchodu přes těleso přeložky silnice I/44 by byl využit mostní objekt přes Moravskou
Sázavu, který je dostatečně kapacitní pro převedení biokoridoru regionálního významu.
Další dva segmenty ÚSES jsou vázány na Moravskou Sázavu a jejich přechod přes těleso
záměru je řešen výše zmíněným kapacitním mostním objektem.
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VLIV POSUZOVANÉHO ZÁMĚRU NA ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ
Posuzovaný záměr se nestřetává, ani se nedostává do blízkosti žádného zvláště chráněného
území.

VLIV POSUZOVANÉHO ZÁMĚRU NA SOUSTAVU NATURA 2000
Vzhledem k tomu, že posuzovaný záměr zasahuje evropsky významnou lokalitu soustavy
Natura 2000 a Krajský úřad Olomouckého kraje ve svém vyjádření nevyloučil možnost
významného negativního vlivu na tuto lokalitu (viz kapitola H Příloha) bylo zpracováno
samostatné Naturové hodnocení, které je přiloženo k tomuto Oznámení EIA jako samostatná
příloha.
Výsledkem hodnocení je konstatování, že hodnocený záměr nemá významný negativní vliv
na celistvost a předměty ochrany žádné Evropsky významné lokality, ani Ptačí oblasti, ovšem
při respektování dílčího závěru týkajícího se úplnosti posuzovaných podkladů. Tato úvaha
směřuje k absenci koncepce odvodnění posuzovaného silničního úseku, je však vyvážena
standardními nároky na čistotu vod přiváděných do recipientů daných zákonem 254/2001 Sb.,
o vodách (vodní zákon), nařízení vlády 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 (ve znění NV 229/2007 Sb.),
včetně stavebních předpisů a doporučení (zejména pak ČSN 756551 – Odvádění a čištění
odpadních vod s obsahem ropných látek a Technické podmínky (TP) 83 – Odvodnění
pozemních komunikací) – viz také doporučení v kapitole D.IV.

VLIV POSUZOVANÉHO ZÁMĚRU NA PŘÍRODNÍ PARKY
Posuzovaný záměr nebude mít vliv na žádný přírodní park.

VLIV POSUZOVANÉHO ZÁMĚRU NA VÝZNAMNÉ KRAJINNÉ PRVKY (VKP)
Posuzovaný záměr zasahuje jeden registrovaný VKP – Novodvorské meze. Dále bude křížit
několik VKP „ze zákona“, a to vodní toky, údolní nivu a okrajově menší lesní celek.
Tabulka D.12: Vlivy záměru na VKP „ze zákona“
km
název
VKP
střet
9,126
9,240

bezejmenný vodní tok
bezejmenný vodní tok

vodní tok
vodní tok

křížení
křížení

9,373

Moravská Sázava

vodní tok

křížení

les

křížení

vodní tok
vodní tok
vodní tok

křížení
křížení
křížení

9,350 – 9,450
11,445
11,819
12,537

rozšířený břehový porost
podél Moravské Sázavy
bezejmenný vodní tok
Krumpašský potok
bezejmenný vodní tok

řešení
mostní objekt
přeložka
kapacitní mostní objekt
(délka přemostění 195 m)
kapacitní mostní objekt
(délka přemostění 195 m)
mostní objekt
mostní objekt
řešení nenavrženo

Při řešení střetů s vodními toky je třeba akceptovat především jejich migrační funkce a
z tohoto pohledu musí být v průběhu projekčních prací optimalizována jednotlivá křížení. Je
třeba zachovat migrační prostupnost vodního toku pro malé obratlovce, u propustků
vybudovat tzv. suchou a mokrou migrační cestu, minimalizovat úpravy koryta, v maximální
možné míře zachovat přírodní charakter koryta.
Uvedené střety jsou vzhledem k charakteru záměru akceptovatelné, je však třeba navrhnout
křížení s bezejmenným vodním tokem v km 12,537, alespoň formou kapacitního propustku,
ideálněji víceúčelového tubosideru.
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D.II. ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A
POPULACI
Dotčený koridor prochází široce otevřenou krajinou Mohelnické brázdy s dostatečnými
prostorovými parametry pro vedení komunikace posuzovaného typu. Limitujícími faktory
v území jsou železniční koridor a rozlivné území řeky Moravy a Moravské Sázavy, což
vyžaduje vedení přeložky prakticky v celé délce na násypu. Zasažené území je v tomto
prostoru vymezeno sídly Rájec, Leština a Zábřeh.
Z hlediska ovlivnění jednotlivých charakteristik životního prostředí lze provést následující
shrnutí:
Ovlivnění klimatu je předpokládáno ve zcela minimální míře, a to především na úrovni
lokální změny charakteru prohřívání dílčích ploch. Vytváření zásadnějších bariérových efektů
s přesahem do obydleného území se nepředpokládá.
Z ovlivnění vodního režimu v krajině se jako zásadní jeví zachování odtokových poměrů,
především ve vazbě na záplavové území řeky Moravy a Moravské Sázavy. Jako klíčová se
prokázala nezbytnost snížení rizika znečištění recipientů, a to jednak ve vztahu ke zdrojům
pitné vody situovaným v těsné blízkosti dotčeného koridoru, tak i ve vztahu k možnosti
negativního ovlivnění cenných biotopů vázaných na řeku Moravu a Moravskou Sázavu
chráněných v rámci soustav Natura 2000.
K ovlivnění půd dojde především záborem zemědělského půdního fondu (32,2 ha, z toho
takřka 95% v I. a II. třídy ochrany). Celkový zábor pak byl spočítán na 33,2 ha. Rozsah
záboru odpovídá charakteru posuzovaného záměru.
Ovlivnění horninového prostředí se předpokládá v úzce lokální úrovni, ve vazbě na vlastní
těleso komunikace.
Přírodně cennější lokality jsou vázány na řeku Moravskou Sázavu a na prostor
Novodvorských mezí.
Z institutů ochrany přírody budou dotčeny prvky územního systému ekologické stability,
významné krajinné prvky a zasažen bude také okraj Evropsky významné lokality Litovelské
Pomoraví. Provedené expertní posouzení však při dodržení obecných ochranných východisek
vyloučilo významný negativní vliv.
Zasažení rázu krajiny bude především ve vazbě na nezbytnost vedení na násypovém tělese.
I přes liniový charakter posuzované stavby bude změna krajinného rázu patrná především na
lokální úrovni, bez přesahu do širších krajinných souvislostí, jako vhodné se prokázala
minimalizace nejvyšších násypů formou rozšíření mostních objektů.
Ve vztahu k zasaženému obyvatelstvu se významné zlepšení situace neprokázalo, neboť již
současné trasování stávající silnice I/44 v posuzovaném úseku prochází formou obchvatů a
nová komunikace bude mít přínos především homogenizaci tohoto významného dopravního
tahu v čtyřpruhovém uspořádání.
Navržená přeložka silnice I/44 je trasována v dostatečné vzdálenosti od obytných území a
provedený výpočet hlukového zatížení neprokázal nutnost navržení protihlukových opatření.
Výpočtem imisního zatížení bylo prokázáno, že imisní limity stanovené pro jednotlivé
škodliviny nebudou překročeny a to ani v součtu s pozaďovým znečištěním, což se
předpokládá i do budoucna.
Na základě zjištěných skutečností lze konstatovat, že většina změn spojených s realizací
posuzovaného záměru bude mít lokální charakter projevující se v rámci katastrů výše
zmíněných obcí.
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D.III. ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH
VLIVECH PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE
Posuzovaný záměr se nachází ve vnitrozemí, žádné vlivy přesahující státní hranice se proto
nepředpokládají.

D.IV. OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ,
POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ
Doporučení pro další projektovou přípravu (úpravy technického řešení)
− v dalším stupni projektové dokumentace navrhnout podrobnou koncepci odvodnění,
která bude řešit opatření proti úniku nebezpečných látek do Moravy a Moravské
Sázavy po celé délce přeložky v případě havarijního stavu a dle směšovacích rovnic
navrhnout další opatření (retenční a usazovací nádrže), v úseku km 11,5 až po konec
záměru (průchodu trasy ochranným pásmem vodního zdroje Prameniště Lesnice)
navrhnout opatření na ochranu vodního zdroje – viz také podmínky Ochrany vod
– mezi železniční tratí č. 270 a Moravskou Sázavou prověřit možnost vedení na estakádě,
místo navrženého násypu. Uvedené řešení přispěje k prostupnosti silničního tělesa pro
volně žijící druhy živočichů a sníží jeho negativní vliv na krajinný ráz
– křížení se silnicí II/315 neřešit přeložkou s novým záborem zemědělské půdy, ale v trase
stávající silnice II/315
– mostní objekt přes Krumpašský potok navrhnout tak, aby mohl být využíván i pro pohyb
osob na koních
– v km 12,537 navrhnout převedení bezejmenného vodního toku pod tělesem komunikace
např. pomocí propustku dostatečné kapacity
– i když výpočet hlukového zatížení neprokázal nezbytnost umístění protihlukových stěn,
zvážit možnost umístění protihlukové stěny ve vztahu k areálu jezdecké stáje Kyselý a
blízké zástavbě na ulici Lesnická
– pokud dojde k realizaci silnice v době, kdy již bude věkově nevyhovující alej ořešáků
podél silnice III/3701 odstraněna, řešit křížení se silnicí III/3701 ve stopě stávající silnice,
bez nutnosti nového záboru zemědělské půdy
–

dále respektovat následující doporučení:

Ochrana před hlukovou zátěží
– v dalším stupni projektové dokumentace zpracovat aktualizovanou hlukovou studii
– v případě, že budou v projektu výstavby zvoleny přepravní trasy stavebních materiálů
v blízkosti obytné zástavby, vypracovat hlukovou studii na tyto trasy
Ochrany vod
– při návrhu koncepce odvodnění je nezbytné respektovat požadavky na ochranu vod
vyplývajících např. ze zákona 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), nařízení vlády
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 (ve znění NV 229/2007 Sb.),
– dále je nezbytné zohlednit stavební předpisy a doporučení – zejména pak ČSN 756551 –
Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných látek a Technické podmínky (TP)
83 – Odvodnění pozemních komunikací (v rámci zmíněné ČSN je uvedeno (bod 4.6):
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–

–
–
–
–
–

„Srážkové povrchové vody, které nejsou odpadními vodami, ale u kterých může existovat
riziko kontaminace ropnými látkami (např. při havárii, neodborné nebo neodpovědné
manipulaci) se před zaústěním do stoky pro veřejnou potřebu nebo do vod povrchových
doporučují odvádět přes objekt havarijního zabezpečení. V odůvodněných případech se
tyto vody odvádějí se zabezpečením obdobným jako pro odpadní vody podle 4.1c .“)
vzhledem k citlivosti vodního prostředí navrhnout před vyústěním do recipienty základní
zařízení pro čištění vod (např. monolitické dešťové usazovací nádrže, prefabrikované
nádrže, přírodní otevřené nádrže, dočišťovací zařízení založená na biologickém čištění,
koalescenční filtry, sorpční filtry a bezpečnostní prvky pro havarijní ochranu vod – např.
stabilní norné stěny a uzavírací stavítka na kanalizaci)
v navržených objektech pro čištění vod je nezbytné v souladu s TP 83 sledovat nejen
NEL, ale také další látky jako např. PAU či toxické kovy
zachovat funkci existujících závlah a odvodnění
zajistit převedení průtoků všech existujících toků (i občasných) přes těleso komunikace
vypracovat podrobný geotechnický průzkum a provést hydrogeologicky vybavené
průzkumné vrty s monitoringem pohybu a znečištění podzemních vod
veškeré skládky zemin situovat v dostatečné vzdálenosti od vodních toků tak, aby
nedocházelo k jejich zanášení

Protipovodňová ochrana
– vzhledem k úpravám technického řešení mezi stupněm technická studie a audit
investičních záměrů zaktualizovat studii odtokových poměrů
– na základě aktualizované studie odtokových poměrů prověřit nedostatečné převýšení nad
stoletou hladinou záplavových vod a ověřit nutnost zvýšení nivelety přeložky v úseku cca
km 10,500 – 11,200
Ochrana 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.
Ochrana památek
– trasa stavby musí být v rozsahu zemních zásahů archeologicky prozkoumána v rámci
předstihového záchranného archeologického výzkumu. Tato povinnost vyplývá ze zákona
č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči
Územně plánovací opatření
– základním územně plánovacím opatřením je zohlednění předkládaného záměru v ÚPD
všech stupňů
– v územně plánovací dokumentaci obcí:
o zvážit vyloučení navrhovaných ploch bydlení, které mohou být potencionálně
zasažené negativními dopady z provozu na posuzované silnici
o zvážit využití nebo vyloučení ploch pro sport a rekreaci potencionálně zasažených
negativními dopady z dopravy
– zejména v km 11,000 – 13,000 vyčlenit v územním plánu plochy pro výsadbu izolační
zeleně ve směru k městu Zábřeh
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Ochrana fauny, flóry a ekosystémů
– před územním řízením provést aktuální botanický a zoologický průzkum v řešeném
území. Na základě jeho výsledků optimalizovat opatření k ochraně:
o vyskytujících se rostlinných a živočišných druhů nebo jejich společenstev,
o jednotlivých prvků územního systému ekologické stability a významných krajinných
prvků,
o prvků rozptýlené zeleně.
– přemostění drobných vodních toků musí splňovat parametry pro migrační propustnost pro
obojživelníky a drobné obratlovce (realizace tzv. suché a mokré cesty)
– mostní objekt přes řeku Moravskou Sázavu navrhnout tak, aby nedošlo k nutnosti jakkoliv
zasahovat do koryta vodního toku, a to jak vlastním mostním objektem, tak během
výstavby mostního objektu
– vyloučit úpravy koryt ostatních křížených vodotečí, příp. minimalizovat jejich rozsah
s akcentem na zachování přirozeného stavu koryta
– počáteční stavební práce (kácení porostů a skrývky zeminy) provádět mimo vegetační
období (cca polovina dubna – začátek srpna
– minimalizovat zábor půdy při průchodu nivou Moravské Sázavy
– minimalizovat dočasný zábor při průchodu nivou Moravské Sázavy
– v nivě Moravské Sázavy neumísťovat zařízení staveniště, stavební dvory a skládky zemin
– v průběhu výstavby vyloučit pohyb mechanizace ve vodních tocích
– pro kompenzační výsadby mimolesní i lesní zeleně 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)
– v rámci dalšího stupně projektové přípravy zpracovat podrobnou migrační studii
s upřesněním navržených opatření. Na základě biologických průzkumů a podrobné
migrační studie je také nutné zajistit během výstavby průběžný monitoring migračních
tras především v okolí vodních toků a biokoridorů a v případě ohrožení migrujících
živočichů stavební mechanizací provést opatření minimalizující škodlivé činnosti
(realizací suchých propustků, dočasných migračních zábran, odchytových zařízení,
záchranných transferů apod.)
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D.V. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A
NEURČITOSTÍ, KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ
Posouzení vlivu záměru Přeložka silnice I/44 Zábřeh – obchvat bylo provedeno v rozsahu,
který vyžaduje oznámení dle § 6 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, zpracované dle přílohy č.3 tohoto zákona.
Dopravní řešení trasy přeložky bylo předloženo ve stupni technická studie a jako největší
nedostatek se prokázala nenavržená koncepce odvodnění. K této problematice tak bylo
přistupováno s odkazem na platnou legislativu, normy, technické podmínky a běžné zvyklosti
uplatňované při návrhu koncepce odvodnění.
Při všech hodnoceních a doporučeních bylo postupováno s principem předběžné opatrnosti a
rozsahy záborů se stejně, jako působení hluku a imisí, v rámci možností modelovaných vazeb
záměrně nadhodnocovaly, aby nedocházelo k opomenutí a zanedbání negativního působení
některého z vlivů.
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Posuzovaný záměr „Přeložka silnice I/44 Zábřeh – obchvat“ byl předložen v jediné variantě
– varianta Aktivní. Jako referenční byla pro potřeby tohoto Oznámení EIA definována
varianta Nulová, tj. zachování stávající silnice I/44.
Posuzovaná přeložka má poněkud specifický charakter, neboť obě dotčená sídla, tedy Rájec a
Zábřeh, jimiž silnice I/44 prochází již v podstatě mají realizovány obchvatové trasy a stávající
silnice I/44 pro ně tedy nepředstavuje zásadní zátěž. Přeložka silnice I/44 má v tomto úseku
význam především z hlediska homogenizace celého tahu mezi Mohelnicí a Šumperkem a dále
na Jeseník.
Porovnání obou variant tak vzhledem k charakteru záměru proběhlo především v oblasti
hlukového zatížení a následného vlivu na obyvatelstvo. Nová komunikace odvede tranzitní
dopravu ze stávající silnice I/44, což se pozitivně projeví u několika izolovaných lokalit
bydlení v Zábřehu. Nová komunikace je vedena volnou otevřenou krajinou, v dostatečné
vzdálenosti od sídel a usedlostí, takže nevyžaduje realizaci protihlukových opatření.
Na základě provedené analýzy životního prostředí v dotčeném koridoru, lze konstatovat, že
hlavní problematiku představuje především možné riziko kontaminace vodního prostředí,
neboť se jedná o území v nivě Moravské Sázavy a Moravy s vodními zdroji a především níže
po toku situovanými cennými ekosystémy chráněnými jak na národní, tak i evropské úrovni.
Při dodržení navržených opatření, zejména ve vztahu ke koncepci odvodnění, lze však
identifikovaná rizika minimalizovat.
Na základě zjištěných skutečností lze konstatovat, že posuzovaná přeložka silnice I/44
nebude mít, při dodržení navržených opatření zásadní negativní vliv a lze ji považovat
z hlediska vlivu na životní prostředí za akceptovatelnou.
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F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
POUŽITÉ PODKLADY:
Projekční studie (řazeny chronologicky)
– Audit investičních záměrů „Přeložka silnice I/44 Mohelnice – Šumperk“,
HBH Projekt, květen 2010
– Technická studie „Silnice I/44 Zábřeh - obchvat“, Dopravoprojekt Brno, říjen 2007;
– Vyhledávací studie „Silnice I/44 Mohelnice – Šumperk – Petrov nad Desnou“,
Dopravoprojekt Brno, říjen 1993
Studie zpracované jako podklad pro Oznámení EIA
– Naturové hodnocení „Přeložka silnice I/44 Zábřeh – obchvat“ (Posouzení vlivů záměru na
evropsky významné lokality a ptačí oblasti dle §45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, v platném znění), HBH Projekt spol. s r.o., Brno, říjen 2010
– Přírodovědný průzkum území stavby „Komunikace I/44“, Ecological Consulting a.s.,
Olomouc, září 2010
– Stanovení intenzit dopravy „Silnice I/44 Zábřeh – obchvat“, HBH Projekt spol. s.r.o.,
Atelier dopravního inženýrství, Brno, srpen 2010
– Rozptylová studie „Přeložka silnice I/44 Zábřeh – obchvat“, ENVIROAD s.r.o., Ostrava,
říjen 2010
– Hluková studie „Přeložka silnice I/44 Zábřeh – obchvat“, ENVIROAD s.r.o., Ostrava,
říjen 2010
– Archeologická studie „Přeložka silnice I/44 Zábřeh – obchvat“, PhDr. Petr Vitula, Mgr.
Pavel Šlézar , Brno, Olomouc, říjen 2010
Oznámení EIA pro související úseky
− Silnice I/44 Rájec – Zábřeh (Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí), Ing. Jarmila Paciorková, Ostrava, březen 2004
− Silnice I/44 Vlachov – Rájec (Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí), Ing. Alexandr Mertl, Trstěnice, listopad 2004
Ostatní použité studie
– Studie ochrany před povodněmi Olomouckého kraje, Pöyry Environment a.s., Brno,
březen 2007
– Studie odtokových poměrů Silnice I/44 Mohelnice – Postřelmov, Povodí Moravy s.p.,
srpen 2008
– Rozptylová studie Olomouckého kraje, Apaz Group s.r.o., Olomouc, leden 2004;
– Statistická ročenka životního prostředí České republiky. Ministerstvo životního prostředí,
Praha, 2007
– Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2006. Ministerstvo životního
prostředí, Praha, 2007
– Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2006. Český hydrometeorologický
ústav, Praha, 2007
– Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje (http://www.iri.cz/kr-olomoucky/zur/)
– Soubor geologických a účelových map 1:50 000
– Základní vodohospodářská mapa 1:50 000
– ÚPD dotčených obcí
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO
CHARAKTERU
Předložené oznámení záměru dle § 6 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí (rozsah dle přílohy 3 zákona – Oznámení EIA) je zpracováno pro záměr „Přeložka
silnice I/44 Zábřeh – obchvat“.
Předmětem posouzení je úsek přeložky silnice I/44 vedený východním obchvatem města
Zábřeh, který je součástí připravovaného uceleného tahu propojující rychlostní silnici R35 u
Mohelnice s městy Zábřeh, Šumperk a Jeseník.
Posuzovaná přeložka je navržena v kategorii S 22,5/100, tedy čtyřpruhová směrově rozdělená
silnice I. třídy a je v celé délce, tj. 5,826 km, vedena v nové trase. Trasa přeložky začíná
napojením na obchvat Vlachova a Zvole (Přeložka silnice I/44 v úseku Vlachov – Rájec), přes
mimoúrovňovou křižovatku (MÚK) Rájec je napojena na stávající silnici I/44 a je ukončena
napojením na stávající obchvat Postřelmova v MÚK Postřelmov-jih.
Dopravní řešení předkládaného záměru vychází z technické studie „I/44 Zábřeh-obchvat“
(Dopravoprojekt Brno, říjen 2007) a bylo optimalizováno v rámci auditu investičních záměrů
„Přeložka silnice I/44 Mohelnice – Šumperk“ (HBH Projekt, květen 2010).
Při zpracování Oznámení EIA bylo charakterizováno dotčeného území, popsány a
vyhodnoceny jednotlivé složky životního prostředí a následně odhadnuty vlivy, kterými bude
posuzovaný záměr v případě realizace působit.

PŘEHLED POSUZOVANÝCH VARIANT
Přeložka silnice I/44 byla v posuzovaném úseku předložena v jediné variantě – varianta
Aktivní. Jako referenční byla pro potřeby tohoto Oznámení EIA definována varianta Nulová,
tj. zachování stávající silnice I/44.
Varianta Aktivní začíná v prostoru mezi obcemi Zvole a Rájec mimoúrovňovou křižovatkou
(MÚK) Rájec, kde navazuje na úsek Vlachov – Rájec, který je v současné době ve výstavbě.
MÚK Rájec propojuje přeložku silnice I/44 se stávající silnicí I/44, která byla ve směru na
Zábřeh v roce 2010 přeložena do obchvatové trasy obce Rájec. Trasa dále pokračuje
rovinatým územím Mohelnické brázdy severním směrem a od východu obchází město
Zábřeh. Vzhledem k nutnosti překonání železničního koridoru a průchodu záplavovým
územím je trasa v celé své délce vedena na násypu. Posuzovaný úsek se v MÚK Postřelmovjih napojuje na realizovaný obchvat Postřelmova.
Varianta Nulová představuje stávající silnici I/44 vedoucí nově realizovaným obchvatem
Rájce a dále vnitřním okruhem města Zábřeh, kde je vedena převážně průmyslovou zónou.

STRUČNÝ POPIS ÚZEMÍ
Řešené území se nachází v Olomouckém kraji mezi městy Mohelnice a Zábřeh. Území se
nachází v prostoru mohelnické brázdy a je ze západu omezeno mělce zvlněnou Zábřežskou
vrchovinou a od východu výškově členitějším výběžkem Hanušovické vrchoviny. Pro území
je charakteristická poloha v široké nivě řek Moravská Sázava a Morava s jejich pravidelně
zaplavovaným rozlivným územím.Charakteru reliéfu odpovídá i využití krajiny, kdy převládá
zemědělské využití, přírodní prvky jsou vázány na doprovodnou vegetaci vodních toků,
především řeky Moravské Sázavy a Moravy. Východní okraj Zábřeha má pak průmyslový
charakter, ve vazbě na křižovatku významných dopravních koridorů silnice I/44 a železniční
trati č. 270.
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Sídla jsou většinou situována na okrajích rovinatých částí, mimo rozlivné zóny, jedná se o
obce zvole, rájec a Zábřeh na pravém břehu Moravy a obec Leština na Levém břehu Moravy.
V geologickém podloží Mohelnické brázdy se uplatňují neogenní sedimenty s převahou
štěrků, štěrkopísků a písků, krystalické horniny jsou pak zastoupeny v podloží navazujících
pahorkatin. Zastoupení půd je poměrně homogenní, převažují fluvizemě, k okraji nivy
přecházející v luvizemě.
Klima je mírně teplé, náleží ke klimatické oblasti MT10. Zájmové území náleží do povodí
řeky Moravy. Nejvýznamnějším přítokem je Moravská Sázava, z menších pak Krumpašský
potok. Celé území Mohelnické brázdy je součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod
Kvartér řeky Moravy. V blízkosti dotčeného koridoru se nachází významný zdroj pitné vody
Prameniště Lesnice.
Potenciální přirozená společenstva náleží ke 3. vegetačnímu stupni, řešené území náleží do
Litovelského bioregionu. Přírodně cenné biotopy jsou vázány především na vodní toky,
zejména Moravskou Sázavu. Z institutů ochrany přírody jsou zastoupeny prvky Územního
systému ekologické stability, významné krajinné prvky a ve vazbě na Moravskou Sázavu a
Moravu je vymezena evropsky významná lokalita Litovelské Pomoraví.
Zájmové území je spádovou oblastí města Zábřeh. Největší sídlo představuje město Zábřeh,
území vymezují sídla Zvole, Rájec a Leština.

STRUČNÝ POPIS VLIVŮ
Dotčený koridor prochází široce otevřenou krajinou Mohelnické brázdy s dostatečnými
prostorovými parametry pro vedení komunikace posuzovaného typu. Limitujícími faktory
v území jsou železniční koridor a rozlivné území řeky Moravy a Moravské Sázavy, což
vyžaduje vedení přeložky prakticky v celé délce na násypu.
Z hlediska ovlivnění jednotlivých charakteristik životního prostředí lze provést následující
shrnutí:
Ovlivnění klimatu je předpokládáno ve zcela minimální míře, a to především na úrovni
lokální změny charakteru prohřívání dílčích ploch. Vytváření zásadnějších bariérových efektů
s přesahem do obydleného území se nepředpokládá.
Z ovlivnění vodního režimu v krajině se jako zásadní jeví zachování odtokových poměrů,
především ve vazbě na záplavové území řeky Moravy a Moravské Sázavy. Jako klíčová se
prokázala nezbytnost snížení rizika znečištění recipientů, a to jednak ve vztahu ke zdrojům
pitné vody situovaným v těsné blízkosti dotčeného koridoru, tak i ve vztahu k možnosti
negativního ovlivnění cenných biotopů vázaných na řeku Moravu a Moravskou Sázavu
chráněných v rámci soustav Natura 2000.
K ovlivnění půd dojde především záborem zemědělského půdního fondu (32,2 ha, z toho
takřka 95% v I. a II. třídy ochrany). Celkový zábor pak byl spočítán na 33,2 ha. Rozsah
záboru odpovídá charakteru posuzovaného záměru.
Ovlivnění horninového prostředí se předpokládá v úzce lokální úrovni, ve vazbě na vlastní
těleso komunikace.
Přírodně cennější lokality jsou vázány na řeku Moravskou Sázavu a na prostor
Novodvorských mezí.
Z institutů ochrany přírody budou dotčeny prvky územního systému ekologické stability,
významné krajinné prvky a zasažen bude také okraj Evropsky významné lokality Litovelské
Pomoraví. Provedené expertní posouzení však při dodržení obecných ochranných východisek
vyloučilo významný negativní vliv.
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Zasažení rázu krajiny bude především ve vazbě na nezbytnost vedení na násypovém tělese.
I přes liniový charakter posuzované stavby bude změna krajinného rázu patrná především na
lokální úrovni, bez přesahu do širších krajinných souvislostí, jako vhodné se prokázala
minimalizace nejvyšších násypů formou rozšíření mostních objektů.
Ve vztahu k zasaženému obyvatelstvu se významné zlepšení situace neprokázalo, neboť již
současné trasování stávající silnice I/44 v posuzovaném úseku prochází formou obchvatů a
nová komunikace bude mít přínos především homogenizaci tohoto významného dopravního
tahu v čtyřpruhovém uspořádání.
Navržená přeložka silnice I/44 je trasována v dostatečné vzdálenosti od obytných území a
provedený výpočet hlukového zatížení neprokázal nutnost navržení protihlukových opatření.
Výpočtem imisního zatížení bylo prokázáno, že imisní limity stanovené pro jednotlivé
škodliviny nebudou překročeny a to ani v součtu s pozaďovým znečištěním, což se
předpokládá i do budoucna.
Na základě zjištěných skutečností lze konstatovat, že většina změn spojených s realizací
posuzovaného záměru bude mít lokální charakter projevující se v rámci katastrů výše
zmíněných obcí.

SHRNUTÍ A ZÁVĚR
Při zpracování Oznámení EIA byly na základě dostupných podkladů identifikovány, popsány
a vyhodnoceny všechny vlivy záměru na a životní prostředí a na obyvatelstvo.
Na základě provedené analýzy území a posouzení odhadovaných vlivů lze konstatovat, že
posuzovaný záměr je za dodržení navržených opatření akceptovatelný a lze jej doporučit
k realizaci.
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Obrázek 1: Pohled do prostoru budoucí MÚK Rájec, přes stávající silnici I/44. V pozadí je patrný doprovodný
porost Moravské Sázavy, na obzoru vystupují zalesněné kopce Hanušovické pahorkatiny.

Obrázek 2: Pohled z prostoru navrhovaného tělesa směrem k obci Rájec. Patrná je železniční trať č. 270, za kterou
se nachází nově vybudovaný obchvat Rájce s protihlukovými stěnami. Na obzoru vystupuje mělce zvlněná
Zábřežská vrchovina.

Obrázek 3: Doprovodný porost Moravské Sázavy v místě křížení s navrhovaným záměrem. Vlevo je patrná
protipovodňová hráz na ochranu obce Rájec.
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Obrázek 4: Areál firmy ČMO (obalovna), ve kterém bude nezbytné asanovat několik hospodářských objektů.

Obrázek 5: Silnice II/315 mezi Zábřehem a Leštinou, která bude v místě křížení vedena v nadjezdu a přeložena.
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Obrázek 6: Otevřené zatravněné plochy v druhé polovině záměru, s roztroušenými solitérními stromy.

Obrázek 7: Východní průmyslový okraj města Zábřeh.

Obrázek 8: Otevřené zatravněné plochy v druhé polovině záměru, s roztroušenými solitérními stromy. V tomto
území je vyhlášeno ochranné pásmo vodního zdroje Prameniště Lesnice.
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Obrázek 9: Silnice III/3701 mezi Zábřehem a Novým Dvorem. Alej ořešáků kolem silnice je chráněna jako
registrovaný významný krajinný prvek Novodvorské meze.

Obrázek 10: Pohled z prostoru MÚK Postřelmov-jih směrem k jihu. V pozadí je patrná lomová stěna lomu
Vitošov.
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Obrázek 11: Pohled do prostoru MÚK Postřelmov-jih.
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I. ÚVOD
I.1. ZADÁNÍ
Předkládané „naturové hodnocení“1 (dále též Hodnocení) v rámci Oznámení EIA2 vzniklo na
základě legislativního rámce vymezeného zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí (dále též ZPV) a § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
v platném znění (dále též ZOPK). V tomto konkrétním případě se tedy jedná o „naturové
hodnocení“, které bylo zpracováno v rámci „Oznámení dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí – Přeložka silnice I/44 v úseku Zábřeh – obchvat“,
zpracovatel Mgr. Tomáš Šikula, HBH Projekt spol. s r.o., Brno, říjen 2010; zadavatel ŘSD
ČR.

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

I.3. POSTUP VYPRACOVÁNÍ HODNOCENÍ
Při zpracování Hodnocení bylo postupováno dle „Metodiky hodnocení významnosti vlivů při
posuzování podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů“ (Věstník MŽP, ročník XVII, částka 11, listopad 2007; dále jen Metodika).
Při zpracování Hodnocení se vycházelo z terénních průzkumů provedených jak v rámci
samotného Hodnocení (srpen, září 2010), tak v rámci zpracování Oznámení EIA (např.
Komunikace I/44 – Přírodovědný průzkum území stavby, Ecological Consulting a.s., září
1

Tzn. posouzení vlivů záměru podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále též ZOPK).
Jedná se o posouzení vlivů záměru na evropsky významné lokality (EVL; dle § 3 písm. o) a § 45a ZOPK) a
ptačí oblasti (PO; dle § 45e ZOPK). PO a EVL , které požívají smluvní ochranu (§ 39 ZOPK) nebo jsou
chráněny jako zvláště chráněné území (§ 14 ZOPK) tvoří na území ČR tzv. Naturu 2000. Natura 2000 je
celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje zachovat přírodní
stanoviště a stanoviště druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření ve stavu příznivém z hlediska ochrany nebo
popřípadě umožní tento stav obnovit. Zatímco PO se díky legislativnímu rámci stávají součástí soustavy Natura
2000 automaticky, EVL se jí stanou de iure až po zřízení smluvní ochrany nebo po jejich vyhlášení zvl. chráněných
území (ZCHÚ). Soustava Natura 2000 tedy bude zcela kompletní teprve v den vyhlášení poslední EVL z
evropského seznamu. Je-li tedy v textu použito termínu „soustava Natura 2000“ (nebo „Natura 2000“) je nutno tento
výraz chápat v duchu uvedené poznámky.
2
Dle §6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.
3
Celistvostí u EVL a PO rozumíme udržení kvality lokality z hlediska naplňování jejích ekologických funkcí ve
vztahu k předmětům ochrany. V dynamickém pojetí jde o schopnost ekosystémů nadále fungovat způsobem,
který je příznivý pro předměty ochrany z hlediska zachování, popř. zlepšení jejich stávajícího stavu. Tento
pojem je také nutno chápat v širším smyslu jako integritu (viz angl. integrity v textu směrnice o stanovištích)
nejen topografickou či geografickou, ale též časovou, populační apod. Narušením celistvosti tak může být i
ochuzení druhové diverzity jednotlivých biotopů, přerušení přirozených komunikačních kanálů, migračních
cest nebo např. změny ekosystému způsobené zanesením nových druhů.
4
Obecně je cílem Natura hodnocení zjistit, zda záměry mají významný negativní vliv na předměty ochrany a
celistvost daných lokalit. Cílem tedy není stanovovat kompenzační opatření, hodnotit socioekonomické přínosy
ani stanovovat takové úpravy záměrů, které by vyžadovaly přepracování a doplnění o další varianty.
HBH Projekt spol. s r. o.
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2010). Byly použity aktuální podklady mapování biotopů a monitoringu druhů (zdroj: ©
Nálezová databáze AOPK ČR 2010).
Pro vyhodnocení vlivů znečištění (viz dále) se mimo jiné vycházelo z výsledků výzkumného
projektu pro Ministerstvo dopravy, který se zabýval dopadem provozu dálnic a rychlostních
silnic na recipienty a vodní útvary. V rámci tohoto projektu byla sledována koncentrace
vybraných znečišťujících látek ve vodě odtékající z povrchu vybraných úseků dálnice D1
v letech 2005 – 2007. Tato časově-odběrová řada však vzhledem ke své relativní krátkosti
může obsahovat také statisticky podstatnou odchylku od chodu kontaminantů v dlouhodobém
horizontu na různých typech silnic. K uvedené potenciální nepřesnosti (nejistotě) však bylo
v rámci Hodnocení také přihlédnuto (viz dále).
Předkládané Hodnocení je v převážné míře5 koncipováno v souladu s Metodikou a obsahuje
tyto údaje:
•
•
•
•

•
•
•

5

6

Úvod – Zadání, Cíl a Postup zpracování hodnocení.
Údaje o záměru – Základní údaje, Údaje o relevantních vstupech a Údaje o
relevantních výstupech.
Údaje o EVL a PO – Identifikace dotčených lokalit (lokality v přímém střetu a lokality
ovlivněné v souvislosti se vstupy či výstupy); Popis dotčených lokalit a Dotčené
předměty ochrany.
Hodnocení vlivů záměru na EVL a PO – Hodnocení úplnosti podkladů, Možné vlivy
záměru, Hodnocení vlivů záměru na dotčené předměty ochrany (včetně závěru
týkajícího se ovlivnění daného předmětu ochrany; hodnocení vlivu záměru na
celistvost lokalit6, hodnocení kumulativních vlivů).
Závěr – uvedení výsledného hodnocení, v případě více hodnocených variant jejich porovnání
Rejstříky a seznamy
Přílohy – obvykle stanovisko OOP, na jehož základě se naturové hodnocení
zpracovává, dále mapové, případně další přílohy.

Po formální stránce se v předkládaném Hodnocení u některých kapitol záměrně objevuje určitý odklon od
Metodiky (sloučení či předsunutí některých kapitol); po věcné stránce však byl během zpracování Hodnocení
kladen maximální důraz na naplnění všech Metodikou požadovaných údajů a postupů.
Viz pozn. 3; hodnotí se změny důležitých ekologických funkcí, redukce plochy, nik, diverzity, dochází
k fragmentaci a ke ztrátě či redukci klíčových charakteristik lokality
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II. ÚDAJE O ZÁMĚRU
II.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
1. Název záměru:
Přeložka silnice I/44 v úseku Zábřeh – obchvat
2. Rozsah (kapacita) záměru:
Novostavba směrově dělené čtyřpruhové silnice I. třídy o délce 5,8 km ve zcela novém
koridoru.
3. Umístění záměru:
stát:
Česká republika
kraj:
Olomoucký
obce:
Zvole, Rájec, Leština, Zábřeh na Moravě
katastrální území:

Zvole u Zábřeha, Rájec u Zábřeha, Leština u Zábřeha, Zábřeh na
Moravě

4. Stručný popis technického a technologického řešení záměru, varianty:
Navrhovaná přeložka silnice I/44 je vedena v nové trase, v obchvatu města Zábřeh. Přeložka
je navržena v celém úseku v kategorii S22,5/100, tedy čtyřpruhová směrově rozdělená silnice
I. třídy, a je v celé délce (tj. 5,826 km) vedena v nové trase. Vzhledem k průchodu trasy
záplavovým územím řek Moravy a Moravské Sázavy a křížení několika železničních tratí a
silnic nižších tříd je přeložka vedena v celé své délce na násypu.
Posuzovaný úsek přeložky silnice I/44 začíná v km 8,030 napojením na předcházející úsek
Vlachov – Rájec (v současné době se zahajuje realizace), a to prostřednictvím mimoúrovňově
křižovatky (MÚK) Rájec. MÚK Rájec respektuje návaznost na předchozí stavbu, jejíž
součástí bude křižovatková větev Zábřeh – Mohelnice. Ostatní křižovatkové větve a vlastní
přeložka silnice I/44 v prostoru křižovatky jsou součástí posuzované stavby. Napojení na
stávající silnici I/44 směrem k Rájci je řešeno okružní křižovatkou, směrem ke Zvoli
křižovatkou stykovou.
Trasa přeložky pokračuje přes zemědělské pozemky severovýchodním směrem a v km 8,796
překonává mostním objektem o třech polích a celkové délce 60 m elektrifikovanou železniční
trať č. 270 Olomouc – Česká Třebová. Další mostní objekt na přeložce silnice I/44 je navržen
v km 9,126 přes bezejmenný vodní tok. Převedení přeložky silnice I/44 přes významný vodní
tok Moravská Sázava, její nivu, navazující břehové porosty a jeden bezejmenný vodní tok je
řešeno kapacitním mostním objektem v km 9,373 a celkové délce přemostění 195 m – tento
úsek je také z hlediska soustavy Natura 2000 nejvýznamnější.
Trasa přeložky se v dalším vedení stáčí k severu a směřuje do prostoru areálu firmy ČMO –
České a moravské obalovny, s.r.o. Současně tak překonává po mostním objektu v km 9,931
část tohoto areálu, silnici III/31538 mezi Rájcem a Leštinou a železniční vlečku do vápenky
Vitošov. V areálu obalovny je nutné demolovat nebo přemístit některá zařízení a objekty.
HBH Projekt spol. s r. o.
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Další vedení přeložky směrem k severu zasahuje do k.ú. Leština u Zábřeha, dotčeny jsou
pouze zemědělské pozemky. V km 11,114 je na přeložce silnice II/315 navržen mostní objekt,
v km 11,445 mostní objekt na hlavní trase přeložky I/44 přes bezejmenný vodní tok. Další
vodní tok Krumpašský potok protékající k.ú. Zábřeh na Moravě je křížen v km 11,819.
V km 12,828 se navržená přeložka silnice I/44 mimoúrovňově kříží s přeložkou silnice
III/3701 spojující Zábřeh a Lesnici. Na přeložce silnice III/3701 je tak navržen mostní objekt
o celkové délce 80 m.
Trasa přeložky silnice I/44 je ukončena v km 13,856 v prostoru mimoúrovňové křižovatky
(MÚK) Postřelmov-jih, kde nejdříve překovává mostním objektem v km 13,613 o celkové
délce 75 m stávající silnici I/44 vedoucí do Zábřeha a železniční trať č. 271 Zábřeh –
Šumperk a poté se napojuje na stávající čtyřpruhový obchvat Postřelmova. V rámci
posuzované stavby budou v prostoru MÚK Postřelmov-jih, která je deltovitého tvaru,
doplněny pouze vratné křižovatkové větve Mohelnice – Zábřeh a Zábřeh – Mohelnice.
Zbývající část křižovatky byla již realizována v rámci výstavby obchvatu Postřelmova.
Celková délka navržené přeložky silnice I/44 činí 5,826 km.
Detailnější údaje o celém záměru jsou uvedeny v Oznámení EIA.
5. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení:
– zahájení:
2019
– dokončení:
2021
6. Možnost kumulace s jinými záměry:
Vlivy hodnoceného záměr mohou kumulovat s vlivy dalších existujících7 či připravovaných8
silničních staveb, výrobních závodů, zemědělství apod., a to v oblasti znečištění vod (splachy
kontaminantů v období běžného provozu, v souvislosti se zimní údržbou či s rizikem
potenciální havárie – viz dále).
Zcela vyloučit také nelze kumulaci vlivu více havárií (havárie na železnici, jiné silnici,
v průmyslovém závodě,...), přičemž tyto havárie by byly doprovázeny únikem většího
množství nebezpečných látek a jejich průnikem do Moravy (podmínkou je vznik ve stejném
nebo navzájem si blízkém časem).
Možná kumulace s existujícími stavbami byla prověřena ve vztahu k podniku OP Papírna,
s.r.o. v Olšanech. Tento podnik je také držitelem certifikace ISO 14001 (Systém
managementu ŽP), nepředpokládají se proto emise do prostředí, které by jakkoli
významnějším způsobem kumulovaly s hodnoceným záměrem. Vzhledem k tomu, že v letech
2002 – 2003 došlo k inovaci spalovacích technologií, čímž byly výrazně sníženy emise do
ovzduší, nebude ani v tomto směru kumulace významná.
7. Možné přeshraniční vlivy:
U hodnoceného záměru se přeshraniční vlivy neočekávají.

7
8

Včetně znečištění komunálního a silničního, jejichž zdrojem jsou města Šumperk a Zábřeh.
Např. přeložka silnice I/11 v úseku Postřelmov – Olšany
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II.2. ÚDAJE O VSTUPECH9
Z hlediska vlivů na soustavu Natura 2000 a dotčené předměty ochrany jsou významnější
následující vstupy (vstupy jako surovinové či energetické zdroje jsou v tomto případě zcela
okrajové):
Půda
Díky realizaci stavby dojde k celkovému záboru cca 33 ha. V rámci EVL Litovelské
Pomoraví činí celkový zábor cca 6 ha, přičemž naprostá většina záboru je vedena po
zemědělsky intenzivně obhospodařovaných polích. Zábory v cennějších segmentech
(stanovištích) jsou specifikovány dále.

Voda
Pro období výstavby se v současnosti nepředpokládá kapacitně významnější odběr vody.
Příprava betonových směsí vyžadující vyšší spotřebu vody se v současnosti zpravidla provádí
ve specializovaných betonářských provozech, spotřeba technologické vody na stavbě je tak
relativně zanedbatelná.
V období provozu nebude hodnocená stavba vyžadovat prakticky žádný významnější vstup
vody.
Pozn.: Bude-li během realizace stavby vyžadován odběr vody, bude nutno postupovat v souladu se
zákonem č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)10.

Nároky na dopravní infrastrukturu
Z hlediska vlivů na soustavu Natura 2000 a dotčené předměty ochrany je významnější období
realizace, neboť bude nutno vyřešit způsob překonání řeky Moravské Sázavy pro stavební
mechanizaci a celkově bude v tomto období docházet k většímu rušení přímo v prostoru nivy
(na rozdíl od období provozu, kdy již bude mostní estakáda dokončena; podrobnější
vyhodnocení vlivu viz dále). Dle standardních stavebních postupů lze očekávat, že veškerá
stavební mechanizace bude vedena v trase budoucí silnice, realizace související doprovodné
dopravní infrastruktury se proto neočekává. Detailní technické řešení není v této fázi
projektové přípravy známo. Organizace postupu výstavby bude předmětem dalších stupňů
projektové přípravy, stejně jako časový harmonogram výstavby.

9

Významné z hlediska soustavy Natura 2000
Platné povolení k nakládání s vodami - § 8 odst. 1, písm. a).

10
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II.3. ÚDAJE O VÝSTUPECH11
Z hlediska vlivů na soustavu Natura 2000 a dotčené předměty ochrany jsou významnější
pouze výstupy týkající se vodního prostředí (řeka Moravská Sázava a finální recipient
srážkových vod řeka Morava se svými přítoky) a jeho bezprostředního okolí. Dalším
potenciálně významnějším výstupem pak mohou být emise hlukové (období výstavby i
provozu) a světelné (zejména období provozu). Výstupy jako emise do ovzduší či vibrace jsou
s ohledem na předměty ochrany v tomto konkrétním případě okrajové.
Odpadní vody
Období výstavby
V tomto období budou odpadní vody vznikat především ze sociální části zařízení staveniště.
Bude se jednat o splaškovou odpadní vodu. Režim jejího vzniku a zneškodnění bude
standardní. Množství vznikajících splaškových odpadních vod bude záviset na projektu
organizace výstavby a na postupu realizace. V žádném případě však při dodržení běžných
norem a postupů nepůjde o množství významné z hlediska vlivů na životní prostředí.
Vznik významnějšího množství technologických a provozních odpadních vod, které by mohly
ohrozit soustavu Natura 2000 a dotčené předměty ochrany se v současnosti nepředpokládá.
V případě, že takové vody budou v rámci realizace stavby vznikat a jejich likvidace bude
probíhat formou vypouštění do vod povrchových, bude nutno zajistit splnění legislativních
podmínek daných zákonem č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)12.
Období provozu
Za provozu odtékají ze silnice hlavně srážkové vody (finálním recipientem srážkových vod ze
stavby je řeka Morava). Podle novely zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, voda spadlá na
zemský povrch se stává buď vodou povrchovou, nebo vodou podzemní, nebo vodou zvláštní,
nebo vodou odpadní. Srážková voda se stává vodou odpadní pouze v případě, že se smísí s
jinou odpadní vodou, tj., že je svedena do jednotné kanalizace. Jestliže je srážková voda
smíšena a odváděna oddělenou, dešťovou kanalizací nebo silničními příkopy, je z hlediska
dikce vodního zákona vodou povrchovou. Uvedený výklad však nemusí být příslušným
vodoprávním úřadem uznán. Z výše uvedených důvodů a z důvodů předpokládaného
znečištění úkapy ropných látek, zbytky posypových materiálů ze zimní údržby, otěry z
pneumatik a úlety ze sypkých nákladů, je veškerá srážková voda odváděná z vozovky silnice
(v souladu s principem předběžné opatrnosti) považována za vodu odpadní.
Voda, odtékající z povrchu vozovky, bude obsahovat kontaminanty, které budou mít vliv na
jakost povrchových vod. Může se jednat zejména o toxické stopové prvky (především hliník,
zinek, nikl, chrom, olovo, kadmium a měď), ropné látky (nepolární extrahovatelné látky –
NEL13), PAU14 a posypové materiály ze zimní údržby vozovky (zejména NaCl a aditiva15).
11

Významné z hlediska soustavy Natura 2000
Platné povolení k nakládání s vodami - § 8 odst. 1, písm. c); příkladem takových technologických odpadních
vod může být nahromaděná voda v okolí základů pilířů kontaminovaná např. aditivy přidávanými do
betonových směsí či vyluhovanými hydroxidy.
13
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.
14
Polycyklické aromatické uhlovodíky. Zdroji PAU jsou otěr z asfaltu, pneumatik a brzd a jemné částice
pocházející ze spalovacích motorů. Ve vodě odtékající ze silnic (dálnic) jsou na suspendované látky vázány
12
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Problematika odpadních vod v období provozu záměru viz dále.

Odpady
Období výstavby
Pro období výstavby bude v následujících stupních projektové přípravy zpracován projekt
nakládání s odpady16, který bude respektovat platnou legislativu17 tak, aby nedocházelo
k ohrožení ŽP resp. znečištění vodního prostředí.
Období provozu
Ve vztahu k hodnoceným vlivům na soustavu Natura 2000 je opět zásadní nakládání s odpady
ve vztahu k vodnímu prostředí. Z tohoto pohledu jsou obecně významnější činnosti jako
čištění stok a dešťových vpustí, čištění dešťových usazovacích nádrží (DUN) a lapolů,
odstraňování znečištění ze silnice apod. Podobně jako v případě období výstavby budou
způsoby využití a zneškodňování odpadů v období provozu odpovídat běžným podmínkám v
regionu a musí respektovat platnou legislativu.

Hlukové a světelné rušení
Období výstavby
Míra hlukového zatížení a případného světelného rušení v období výstavby bude závislá na
harmonogramu prací, který bude znám až v následujících stupních PD. Již nyní však lze
konstatovat, že naprostá většina stavebních prací bude realizována během dne a intenzita
rušení bude dosahovat jen zlomku hlukového zatížení v období provozu.
Období provozu
Pro odhad hlukového zatížení v období provozu jsou použity výstupy Hlukové studie
zpracované v rámci Oznámení EIA. Míra zatížení je patrná z následujících obrázků, pro
úplnost uvádíme, že hladina intenzity zvuku 40 dB odpovídá přibližně malému šumu v bytě,
hladina 50 dB přibližně běžnému pouličnímu hluku, hladina 55 dB televizoru při běžné
hlasitosti a hladina 60 dB přibližně hlasitému rozhovoru. Pro následné hodnocení je také
nutné si uvědomit, že hluk ze silničního provozu má relativně kontinuální charakter bez
výrazných hlukových „šoků“, případně že hluk z projíždějícího vozidla má pozvolný nástup,
relativně krátký vrchol a pozvolný sestup.

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.
15
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.
16
Zahrnuto bude nakládání s odpady kategorie „O“ (ostatní) i s odpady kategorie „N“ (nebezpečné).
17
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.
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Obr. 1: Hlukové zatížení okolí Moravské Sázavy v období provozu záměru - den

Obr. 2: Hlukové zatížení okolí Moravské Sázavy v období provozu záměru - noc

Z hlediska světelného rušení v období provozu lze konstatovat, že jeho míra bude relativně
nízká. To je dáno zejména téměř přímým vedením silnice v dotčeném úseku, vysokým
násypem a estakádou a přítomností svodidel - kužel světla tak bude dopad převážně do
prostoru silnice a nejcennější části EVL v dotčeném úseku budou osvětlovány minimálně.
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III. ÚDAJE O EVL A PO
III.1. IDENTIFIKACE DOTČENÝCH LOKALIT
Identifikace dotčených lokalit se mimo jiné opírá o Stanovisko vydané v souladu s § 45i zák. č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, Krajským úřadem Olomouckého kraje
(č. j. .KÚOK71721/2010/OŽPZ/7324) a vyjádření Správy CHKO Litovelské Pomoraví
(č.j. S/00880/LM/2010-00891/LM/2010).
Severní – menší – část EVL Litovelské Pomoraví se nachází ve správní působnosti KÚ OK,
jižní – rozsáhlejší – část spadá pod správní působnost Správy CHKO Litovelské Pomoraví.
Stanoviskem KÚ OK nebyl vyloučen „významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo
celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.“ Doplňkově je uvedeno, že
„v posouzení zpracovaném dle § 45i zákona je nutno zhodnotit potenciál záměru způsobit
přímé, nepřímé či sekundární vlivy na příznivý stav předmětu ochrany , a to zejména populace
druhu vydry říční (Lutra lutra) a bobra evropského (Castor fiber), ale i prioritní typ
přírodního stanoviště 91E0 – Smíšené jasonovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální
Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), jehož výskyt v daném úseku lze rovněž
předpokládat.“
Správa CHKO LP stanovisko v souladu s požadavky §45i nevydala a žádost o vydání
postoupila pro nepříslušnost ke KÚ Olomouckého kraje.
EVL Litovelské Pomoraví:
Hodnocený záměr zasahuje do uvedené EVL přímo a prochází přes severozápadní cíp lokality
(správní působnost KÚ OK). Lokalita a předměty ochrany budou ovlivněny přímým vlivem
v důsledku výstavby navržené přeložky silnice křížící vodní tok Moravskou Sázavu. Možný
je i vliv nepřímý prostřednictvím znečištění vodního prostředí (fyzikální a chemické změny) –
prakticky všechny vody odtékající z hodnocené komunikace budou následně protékat
uvedeným EVL (a to i úsekem, který je mimo jiné součástí CHKO Litovelské Pomoraví).
PO Litovelské Pomoraví:
Uvedená PO se nachází ve vzdálenosti cca 10 km vzdušnou čarou od hodnoceného záměru
(resp. místa průchodu EVL). Předměty ochrany jsou ledňáček říční (Alcedo atthis), lejsek
bělokrký (Ficedula albicollis) a strakapoud prostřední (Dendrocopus medius). Potenciální
ovlivnění proto nelze zcela vyloučit hlavně s ohledem na druhy úzce vázané na vodní
ekosystém (v případě PO Litovelské Pomoraví se jedná hlavně o ledňáčka říčního - zasažení
díky kontaminované rybí potravě).
Pozn.: V bližším okolí stavby se dále nachází EVL Pod Trlinou.. Uvedená EVL je od záměru
vzdálena cca 2 km východně, předmětem ochrany je stanoviště 6510 – „Extenzivní sečené
louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centuaureion nemoralis)“.
K potenciálnímu ovlivnění této lokality by mohlo docházet pouze v souvislosti se změnou
imisní situace. Vzhledem ke vzdálenosti lokality, typu stanoviště (mezotrofní až eutrofní
společenstva) a předpokládaným emisím z dopravy však bude možné ovlivnění pouze
marginální a jakékoli významnější ovlivnění se nepředpokládá.
HBH Projekt spol. s r. o.
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Ve vzdálenosti cca 3,5 km od severní části záměru se nachází EVL Horní Morava.
Předmětem ochrany této EVL je mihule potoční (Lampetra planeri). Vzhledem ke vzdálenosti
a situování lokality proti proudu od hodnoceného záměru se ani u této EVL nepředpokládá
jakékoli podstatnější ovlivnění.
Z tohoto důvodu proto nejsou uvedené části soustavy Natura 2000 zahrnuty do podrobnějšího
vyhodnocení v rámci předkládaného Hodnocení.

HBH Projekt spol. s r. o.
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III.2. POPIS DOTČENÝCH LOKALIT A DOTČENÉ PŘEDMĚTY OCHRANY
Úvodní poznámka
V následujícím textu jsou pro hodnocení předmětů ochrany mimo jiné použita následující kritéria18:
podíl populace – vyjadřuje početnost a hustota populace daného druhu, vyskytujícího se na lokalitě, v poměru k
populaci tohoto druhu na území státu
zachovalost – zahrnuje dvě hodnotící subkritéria – „stupeň zachování charakteristik stanoviště“ a „možnosti
obnovy“.
- stupeň zachování charakteristik stanoviště - hodnotí charakteristiky stanoviště,
které se týkají biologických nároků daného druhu. Nejvýznamnější jsou
charakteristiky mající souvislost s populační dynamikou druhu. Zhodnocena je
struktura stanoviště a některé abiotické charakteristiky. Hledisko je hodnoceno
třemi stupni (I – skvěle zachované podmínky, II – dobře zachované podmínky, III –
průměrně zachované nebo částečně degradované charakteristiky)
- možnosti obnovy - hodnotí se pouze v případech "průměrně zachované nebo
částečně degradované charakteristiky".
označení

zachovalost

A

skvěle zachovaný

B

dobře zachovaný

C

průměrně nebo
nedostatečně
zachovaný

zachování
charakteris
tik

možnosti
obnovy

I

vše

II

vše

III

I

všechny ostatní kombinace

izolace – vyjadřuje stupeň izolace populace na dané lokalitě ve vztahu k přirozenému areálu rozšíření druhu.
Kritérium lze interpretovat jako přibližnou míru toho, jak daná populace přispívá ke genetické
diverzitě druhu, ale současně také jako míru zranitelnosti této populace. Charakteristika je uváděna
ve třech stupních:
- A – populace je (téměř) izolovaná
- B – populace není izolovaná, ale je na okraji areálu rozšíření druhu
- C – populace není izolovaná, leží uvnitř rozšířeného areálu druhu
celkové hodnocení – týká se celkového zhodnocení významu lokality pro zachování daného druhu. Kriterium
jednak shrnuje předchozí kritéria a jednak také zohledňuje další charakteristiky19 lokality významné
pro daný druh. Rozlišují se tři kategorie:
- A – vysoce významná
- B – velmi významná
- C – významná
Pro hodnocení kvality stanovišť se používá měřítko „reprezentativnosti“ a „zachovalosti“.
Reprezentativnost vyjadřuje míru, do jaké je daný segment s výskytem přírodního biotopu typický. Jedná se
18

Uvedená kritéria jsou také použita na tzv. „kartách lokalit“, kterými jsou výstupy z databáze informací o
lokalitách soustavy Natura 2000. Tato databáze je (spolu s daty čerpanými z GIS analýz) primárně určena pro
tvorbu standardních datových formulářů (SDF). Jde o standardizovanou formu (rozhodnutí komise 97/266/EC
ze dne 18. prosince 1996 o úpravě informací o lokalitách navrhovaných pro síť Natura 2000) pro předání dat o
lokalitách soustavy Natura2000 Evropské komisi.
19
Tyto charakteristiky se mohou u jednotlivých druhů značně lišit, patří sem např. lidské aktivity na dané
lokalitě a v jejím okolí, které mohou ovlivnit stav daného druhu z hlediska ochrany přírody, dále způsob
obhospodařování půdy, statutární ochrana dané lokality, ekologické vztahy mezi jednotlivými typy stanovišť a
druhy, atd.
HBH Projekt spol. s r. o.
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reprezentativnost přírodního biotopu (mapovací jednotky) z hlediska jejího popisu v Katalogu biotopů. Při
hodnocení se zohledňují i náznaky a přechody k jiné mapovací jednotce. Rozlišují se následující stupně
reprezentativnosti:
A – porost v segmentu plně odpovídá Katalogu
B – buď je reprezentativnost snížena (např. mírnou degradací nebo výskytem na okraji
areálu) nebo porost v segmentu vykazuje mírnou tendenci k jiné mapovací jednotce
C – jako B, ale ve větší míře
D – porost v segmentu není reprezentativní zejména z důvodu silné degradace, popřípadě
hojného výskytu invazních, expanzivních a jiných cizorodých druhů, popř. dalších vlivů,
které zásadně narušují strukturu nebo funkci ekosystému.
Zachovalost vyjadřuje kvalitativní zhodnocení stavu biotopu z hlediska ochrany přírody. K hodnocení
zachovalosti se používá kombinace následujících tří subkritérií:
„stav“ – A – výborný stav (optimální z hlediska ochrany přírody, odpovídá Katalogu)
B – dobrý (uspokojivý)
C – nepříznivý (hranice mezi biotopem přírodním a silně pozměněným resp.
antropogenním)
„vyhlídky“ (předpoklady dalšího vývoje bez další péče nebo jiných zásahů) –
A – výborné (stabilizace nebo zlepšení stavu v blízké době, minimální riziko vnějších
nepříznivých vlivů)
B – dobré
C – nepříznivé (hrozba zhoršení stavu, vysoké riziko vnějších nepříznivých vlivů)
„možnost obnovy“ (řízená péče - ochranářský management) –
A – snadná a efektivní (metody jsou známé a prostředky dostupné)
B – reálně možná (s vynaložením zvýšeného úsilí)
C – obtížná (velmi dlouhodobý nebo technicky a finančně náročný management)
Výsledný stupeň „zachovalosti“ vychází z následující tabulky:
VÝBORNÉ

VYHLÍDKY
Možnost
obnovy

DOBRÉ

Snadná a
efektivní

Reálně
možná

Obtížná

Snadná a
efektivní

Reálně
možná

VÝBORNÝ

A

A

A

A

A

DOBRÝ

A

A

A

B

B

NEPŘÍZNIVÝ

B

B

C

B

C

NEPŘÍZNIVÉ
Obtížná

Snadná a
efektivní

Reálně
možná

Obtížná

A

A

A

A

B

B

C

C

C

C

C

C

STAV
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III.2.1. EVL LITOVELSKÉ POMORAVÍ
Charakeristika EVL
Jihovýchodní část (součást CHKO Litovelské Pomoraví) tvoří komplex lužních lesů
obklopující řeku Moravu s bočními rameny (charakter vnitrozemské říční delty) doplněný
navazujícími nivními loukami a mokřadními společenstvy. V severozápadní polovině lokalita
zahrnuje lužní lesy a rozsáhlý komplex převážně dubohabrových lesů (na území CHKO).
Mimo hranice CHKO zahrnuje lokalita převážně bezlesou krajinu při toku Moravy.
Lesy tvrdého i měkkého luhu jsou v celém území velmi dobře zachovalé s vysokou druhovou
diverzitou a s charakteristickým střídáním bylinných aspektů. Komplex s převažujícími
dubohabrovými lesy nemá pro svou rozlohu a zachovalost ekosystémů v kontextu severní
Moravy obdoby.
V EVL jsou předmětem ochrany následující stanoviště a druhy (* - označuje prioritní
stanoviště a druhy):
6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách
(Molinion caeruleae)
6510

- Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, BrachypodioCentaureion nemoralis)

8310

- Jeskyně nepřístupné veřejnosti

9170

- Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)
91F0

- Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis),
j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým
(F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion
minoris)

– svinutec tenký (Anisus vorticulus), netopýr černý (Barbastella barbastellus), kuňka ohnivá
(Bombina bombina), bobr evropský (Castor fiber), vydra říční (Lutra lutra), ohniváček
černočárý (Lycaena dispar), modrásek bahenní (Maculinea nausithous), čolek velký (Triturus
cristatus)

HBH Projekt spol. s r. o.
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Dotčené předměty ochrany
Jak již bylo uvedeno výše, ovlivnění této EVL bude jednak přímé (zásah do části EVL v době
výstavby a provozu záměru), a jednak je potenciálně možné prostřednictvím přenosu
škodlivých látek vodním prostředím. Z tohoto důvodu jsou jako dotčené předměty
identifikována přímo zasažená stanoviště a druhy, stejně jako stanoviště a druhy, které mají
užší vazbu na vodní prostředí20.
Stanoviště
91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)
Jednotka zahrnuje lužní lesy v nejnižších částech aluvií řek a potoků, kde jsou hlavním
ekologickým faktorem pravidelné záplavy způsobené povrchovou vodou nebo zamokření
způsobené podzemní vodou. Patří sem nezapojené vrbo-topolové porosty (měkký lužní les)
rozšířené v záplavových územích větších řek a olšiny podél potoků a menších řek ve vyšších
polohách. Charakteristicky se uplatňují nitrofilní a hygrofilní druhy.
Hodnocený záměr do tohoto stanoviště přímo zasahuje, a to v místech přechodu přes řeku
Moravskou Sázavu – přímý zábor činí cca 0,3 ha.
V bližším okolí záměru (resp. části záměru, která prochází přes EVL) se stanoviště nachází
prakticky podél celé Moravské Sázavy. Podél Moravy (tzn. z hlediska vlivů v zájmovém
území) se toto stanoviště v severní části EVL dále nachází v okolí obce Lukavice (několik
menších segmentů; vzdálenost cca 4 km), jižně od Bohuslavic (menší segment vzdálený cca 6
km ) a v okolí soutoku s Rohelnicí (vzdálenost cca 10 km, částečně již na území CHKO).
Další, z hlediska EVL podstatně významnější, zastoupení tohoto stanoviště je až v lužním lese
za Litovlí (vzdálenost od záměru více než 20 km; tato část se již nachází na území CHKO).
V rámci celého EVL stanoviště zaujímá cca 101 ha (z celkové rozlohy stanoviště evidované
v ČR se jedná o méně než 2 %); reprezentativnost stanoviště v rámci EVL – „B“; zachovalost
stanoviště - „B“. Přímo zasažený úsek je v porovnání s kvalitou dalších rozsáhlejších celků
tohoto stanoviště v rámci EVL spíše podprůměrný, místy se mimo jiné začíná projevovat
dominance invazní netýkavky žláznaté (Impatiens glandulifera).
6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion
nemoralis)
Extenzivně hnojené, jedno- až dvojsečné louky s převahou vysokostébelných travin jako je
ovsík vyvýšený, psárka luční, trojštět žlutavý, tomka vonná nebo kostřava červená. Vyskytují
se v aluviích řek, na svazích, náspech, v místech bývalých polí, na zatravněných úhorech a v
ovocných sadech od nížin do hor, většinou v blízkosti sídel. Převaha jednotlivých druhů je
závislá na četnosti sečí a obsahu živin v půdě. Vyskytují se jak na živinami bohatých, sezonně
zaplavovaných a vlhkých půdách v nivách vodních toků, tak na živinami chudších
vysýchavých půdách na mírných svazích a plošinách.
Louky a pastviny se vyskytují roztroušeně po celém území ČR od nížin do hor. V rámci EVL
Litovelské Pomoraví se stanoviště vyskytuje roztroušeně, rozsáhlejší plochy jsou pak
zmapovány zejména severně od Olomouce (okolí Planých louček). V rámci celého EVL

20

Např. stanoviště jsou úzce spjata s přirozeným záplavovým režimem v krajině, živočichové žijí alespoň z části
ve vodním prostředí, potravu tvoří vodní živočichové apod.
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stanoviště zaujímá cca 44 ha (z celkové rozlohy stanoviště evidované v ČR se jedná o méně
než 0,5 %); reprezentativnost stanoviště v rámci EVL – „B“; zachovalost stanoviště - „B“.
Luční porosty přímo zasažené hodnoceným záměrem (zábor cca 0,4 ha) odpovídají svým
charakterem tomuto typu stanoviště, v rámci mapování biotopů však nebyla dotčená plocha
mezi tento typ biotopů pro menší reprezentativnost zahrnuta.
91F0 – Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j.
habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F.
angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris)
Lužní lesy tvořené dubem, jasanem a olší (tvrdé luhy) na vyšších a relativně sušších polohách
údolních niv s méně častými a kratšími povrchovými záplavami. Půdy jsou různé od
typologicky nevyvinutých nivních a oglejených až po hnědé, bohaté na živiny. Keřové patro
je dobře vyvinuté a je druhově bohaté. V bylinném patře jsou přítomné nitrofilní, mezofilní a
hygrofilní druhy s výrazným jarním aspektem.
V bližším okolí Moravské Sázavy a Moravy (tzn. z hlediska vlivů v zájmovém území) se toto
stanoviště nachází v severní části EVL (několik menších segmentů jižně od obce Lukavice;
vzdálenost od nejbližšího místa hodnoceného záměru cca 17 km). Další, mnohem
významnější zastoupení tohoto stanoviště se pak nachází východně od obce Řimice - tato část
se již nachází na území CHKO.
V rámci EVL stanoviště zaujímá cca 2217 ha (z toho 1/3 člověkem málo ovlivněné porosty; z
celkové rozlohy stanoviště evidované v ČR se jedná o cca 23 %); celková reprezentativnost
stanoviště v rámci EVL – „B“ (antropogenně málo ovlivněné plochy „A“); celková
zachovalost stanoviště - „B“ (antropogenně málo ovlivněné plochy „A“).
Druhy
Z druhů, které jsou vázány na vodní prostředí a které jsou předmětem ochrany se v zájmové
části EVL nachází následující:
Bobr evropský (Castor fiber)
Nejčastěji obývá toky s dobře rozvinutými břehovými porosty vrb a topolů. Přednost dává
pomalu tekoucím až stojatým vodám s dostatečnou hloubkou a omezeným kolísáním hladiny.
Bobr je býložravec, konzumující především mladé větve dřevin (topoly, vrby, jasan, olše).
Kácení dřevin je nejintenzivnější během podzimních a zimních měsíců. Při kácení preferuje
dřeviny o průměru do 20 cm. V letním období jsou hlavní složkou potravy byliny. Bobři
obývají nory, které hrabou v březích vodních toků či nádrží. Na malých mělkých tocích staví
hráze, čímž zvyšují hladinu vody, aby byly východy z nor nebo hradů bezpečné. Bobři žijí v
párech, které obhajují teritorium (na vodních tocích mívá délku od několika set metrů asi do 2
km). Převažuje soumračná a noční aktivita.
V ČR obývá v současnosti šest hlavních oblastí – dolní Labe (po Ústí nad Labem),
jihozápadní Čechy, povodí Divoké Orlice, řeku Moravu s přítoky, řeku Dyji s přítoky a řeku
Odru s přítoky.
Znečištění toků nemá na bobra významný vliv, podstatnější negativní dopad mohou mít
změny v charakteru řečiště (úpravy břehů a břehových porostů).
Charakteristiky populace v rámci EVL: v rámci EVL se dle aktuálních informací nachází
několik stovek jedinců; podíl populace – do 15 %; zachovalost A; izolace C; celkové
hodnocení A. V zájmové oblasti EVL (tzn. zejména podél toku Moravské Sázavy a Moravy)
se nachází několik desítek jedinců (zdroj: © AOPK ČR 2010), a to přibližně pravidelně podél
HBH Projekt spol. s r. o.
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celého toku Moravy. V přímo dotčeném místě Moravské Sázavy není nález evidován (zdroj:
© AOPK ČR 2010), během průzkumu byly nalezeny pobytové stopy druhu (skluzy), nikoli
však přímo v prostoru přemostění Moravské Sázavy.
Vydra říční (Lutra lutra)
Osídluje téměř všechny typy vodních biotopů od vodních toků přes jezera, mokřady a
skalnatá mořská pobřeží. Populace obývající naše území obsazuje tři rozdílné typy biotopů horské oligotrofní vodní toky, vrchovinné toky s kaskádami malých a středních rybníků a
ploché rybniční oblasti. Vydra nemá pevnou dobu páření, s mláďaty se můžeme setkat během
celého roku. V potravě vydry výrazně převažují ryby, doplňkově též obojživelníci, korýši,
drobní savci, vodní hmyz a další.
V rámci ČR existuje několik oblastí, které jsou vydrou trvale obývány, na zbytku území se
vyskytuje pouze přechodně nebo vůbec. Vydra trvale žije v jižních a jihozápadních Čechách,
v přiléhající části Čech středních a na Českomoravské vysočině. Dalším důležitým územím
jsou Beskydy, Labské pískovce a povodí Ploučnice. V souvislosti se zlepšováním kvality
vody lze očekávat, že se vydra rozšíří na vhodné biotopy i do dalších částí našeho státu.
Od šedesátých let limitovalo stavy vyder především znečištění prostředí cizorodými látkami
(zejména látky na bázi PCB) a přímé ničení prostředí (regulace toků). V souvislosti s
obecným zlepšením kvality vod v devadesátých letech začala populace vydry postupně
zvyšovat početnost a zvětšovat areál rozšíření. V posledních letech se však objevily další
ohrožující faktory, především autoprovoz a nelegální lov.
Charakteristiky populace v rámci EVL: v rámci EVL není počet jedinců přesněji znám (dle
aktuálních informací se zde nachází cca 10 jedinců); podíl populace – do 2 %; zachovalost
B; izolace B; celkové hodnocení B. V zájmové oblasti EVL byly nejblíže zaznamenány
pobytové stopy jednoho jedince poblíž obce Lukavice (r. 2006, vzdálenost cca 4,5 km; zdroj:
© AOPK ČR 2010). V přímo dotčeném místě Moravské Sázavy není nález evidován (zdroj:
© AOPK ČR 2010) a během průzkumu nebyly nalezeny ani pobytové stopy druhu.
Kuňka ohnivá (Bombina bombina)
Typickými biotopy pro tento druh jsou mělké, vegetačně hustě zarostlé stojaté vody na dobře
osluněných místech – pobřežní pásma rybníků, tůně. Obývá také periodické nádrže. Je více
vodomilná než kuňka žlutobřichá a naprostou většinu roku tráví ve vodě, kde dochází k páření
a kladení vajíček většinou v několika vlnách v závislosti na deštích (od dubna do srpna). Z
vajíček se zhruba po jednom až dvou týdnech líhnou larvy živící se řasami a organickými
zbytky. Přibližně po dvou měsících se proměňují v žabky, které se zdržují rovněž ve vodě a
žijí podobným způsobem jako dospělí jedinci. Počátkem podzimu žáby vodu opouštějí a
migrují k zimním úkrytům. Zimují v puklinách skal, opuštěných norách hlodavců, pod
návějemi listí, v ruinách, ve sklepích atp.
Území České republiky leží na západním okraji areálu tohoto druhu. Kuňka obecná chybí v
západních Čechách, v Libereckém kraji, v centrálních partiích Českomoravské vysočiny, v
karpatských pohořích a kromě okolí Ostravy na severní Moravě a ve Slezsku. Na ostatních
místech republiky je rozšířena víceméně plošně ve výškovém rozpětí 150-730 m n.m.
Ohrožení kuňky obecné spočívá hlavně v zániku biotopů či zásahem do biotopů ať již z
hlediska chemického či mechanického.
Charakteristiky populace v rámci EVL: v rámci EVL je druh hodnocen jako vzácný; podíl
populace – do 2 %; zachovalost B; izolace C; celkové hodnocení C. V zájmové oblasti EVL
byly nejblíže zaznamenány nálezy severně a východně od obce Moravičany (S část CHKO
HBH Projekt spol. s r. o.
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LP), tzn. ve vzdálenosti cca 12 km od místa přechodu přes Moravskou Sázavu21 (zdroj: ©
AOPK ČR 2010).
Čolek velký (Triturus cristatus)
Těžiště jeho výskytu v ČR se nalézá ve výškách 200-800 m n.m. Je typickým obyvatelem
větších a hlubších vodních nádrží jak přirozeného, tak i umělého původu. Žije především v
rybnících, jezírkách v lomech a pískovnách, tůních, vzácněji i v zatopených příkopech,
závlahových kanálech, požárních nádržích i vybetonovaných koupalištích.
Populace čolků setrvávají v rozmnožovací fázi života (tzv. vodní fázi) přibližně 4-5 měsíců.
Dospělí čolci pak vodu opouštějí a žijí na souši pod kameny, padlým dřevem, v mechu, v
úkrytech v zemi apod.
Kromě menších oblastí na jižní Moravě byl původně čolek velký na našem území rozšířen
prakticky plošně od nížin do nadmořské výšky 800 m. V současnosti je počet jeho lokalit
značně zredukován. Hojnější je dosud v Podkrušnohoří, Doupovských horách a jejich okolí,
na Ostravsku, mezi Kladnem a Rakovníkem, místy v jižních Čechách, na střední Moravě a v
okolí Chebu a Plzně.
Ohrožení čolka velkého spočívá hlavně v zániku biotopů či zásahem do biotopů ať již z
hlediska chemického, biologického (vysoké rybí osádky) či mechanického.
Charakteristiky populace v rámci EVL: v rámci EVL je druh hodnocen jako vzácný; podíl
populace – do 2 %; zachovalost B; izolace C; celkové hodnocení C. V zájmové oblasti EVL
byly nejblíže zaznamenán nález (17 jedinců) východně od obce Moravičany (S část CHKO
LP), tzn. ve vzdálenosti cca 12 km od místa přechodu přes Moravskou Sázavu (r. 2006,
zdroj: © AOPK ČR 2010). Tato nálezová lokalita – Kačení louka – však není v přímém
kontaktu s řekou Moravou a povrchové vody z Moravy lokalitu zasahují maximálně v době
povodňových stavů. Další nálezy druhu byly zaznamenány až severně od Olomouce ve
vzdálenosti cca 40 km od místa přechodu záměru přes Moravskou Sázavu.
Svinutec tenký (Anisus vorticulus)
Velmi vzácný druh, výskytem vázáný na zarostlé stojaté eutrofní tůně v nivách velkých řek a
odstavená ramena se spletí vodního rostlinstva. Výjimečně se vyskytuje i v rybnících nebo
hustě zarostlých drobných pískovnách. Zřejmě je náročnější na obsah vápníku. Živí se nárosty
řas a odumřelými částmi rostlin. Je obojetného pohlaví. Evropský druh, na východě jeho areál
zasahuje až k západní Sibiři. Mezi ohrožující faktory patří zejména mizení vhodných biotopů
v souvislosti s nevhodnými zásahy do vodních nádrží a jejich okolí, regulacemi velkých
vodních toků, vzrůstající eutrofizací, změnou druhového složení vodních společenstev,
postupným zánikem (zazemněním) a znečištěním biotopů. V ČR je známo pouze několik
málo lokalit (Litovelské Pomoraví izolovaně) s tím, že v rámci EVL Litovelské Pomoraví se
vyskytuje hl. v některých tůních v PR Plané loučky vzdálené od záměru cca 40 km (přesnější
počet jedinců vyskytujících se v rámci EVL nebyl zjištěn.
Charakteristiky populace v rámci EVL: podíl populace – 2 – 15 %; zachovalost B; izolace
C; celkové hodnocení B.

21

V severní části obce Lukavice (vzdálenost od místa přechodu přes Mor. Sázavu cca 4,5 km) byl zaznamenán
nález 5 jedinců (r. 2010; zdroj: © AOPK ČR 2010). Lokalita – mokřad u železniční trati – se však nachází
mimo EVL Litovelské Pomoraví a vody řeky Moravy lokalitu neovlivňují.
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Pozn.: Modrásek bahenní (Maculinea nausithous) a ohniváček černočárý (Lycaena dispar)
jsou druhy, které jsou sice hygrofilní, potenciální znečištění pocházející z hodnoceného
záměru se však lokalit jejich výskytu nedotkne v takové míře, aby ovlivnění těchto předmětů
ochrany bylo jakkoli významné (včetně maximálně okrajového vlivu na živné rostliny22 obou
druhů).
Dle nálezových dat se nejbližší lokalita modráska bahenního nachází západně od obce
Leština na jedné z mezofilních luk v nivě Moravy (lokalita se nachází mimo EVL Litovelské
Pomoraví), nejbližší lokalita výskytu v rámci EVL se pak nachází severně od Moravičan ve
vzdálenosti cca 12 km od hodnoceného záměru (zdroj: © AOPK ČR 2010). V místech
průchodu záměru přes EVL výskyt modráska bahenního zaznamenán nebyl, a to i přesto, že
lokalita je pro výskyt druhu vhodná.
Obdobná je situace také v případě ohniváčka černočárého – přestože dotčená lokalita také
skýtá podmínky pro výskyt druhu, zaznamenán zde nebyl. Dle nálezových dat AOPK ČR se
nejbližší lokalita ohniváčka černočárého nachází západně od obce Leština na jedné
z mezofilních luk v nivě Moravy (lokalita se nachází mimo EVL Litovelské Pomoraví),
nejbližší lokalita výskytu v rámci EVL se pak nachází východně od obce Lukavice ve
vzdálenosti cca 5 km od hodnoceného záměru (zdroj: © AOPK ČR 2010).

22

Modrásek bahenní – krvavec toten (Sanguisorba officinalis); ohniváček černočárný – širokolisté šťovíky
(Rumex), zejména š. tupolistý (R. obtusifolius), š. kadeřavý (R. crispus) a š. koňský (R. hydrolapathum).
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III.2.2. PO LITOVELSKÉ POMORAVÍ
Charakeristika PO
Základní charakteristika PO je stejná jako u EVL Litovelské Pomoraví (viz výše) s tím
rozdílem, že PO kopíruje hranice CHKO. Hodnocený záměr tedy PO Litovelské Pomoraví
přímo nezasahuje a od PO se je vzdálen cca 12 km.
V PO jsou předmětem ochrany následující druhy:
- ledňáček říční (Alcedo atthis)
- lejsek bělokrký (Ficedula albicollis)
- strakapoud prostřední (Dendrocopus medius)
Dotčené předměty ochrany
Jak již bylo uvedeno výše, potenciální ovlivnění nelze zcela vyloučit hlavně v případě druhů
úzce vázaných na vodní ekosystém - v případě PO Litovelské Pomoraví se jedná hlavně o
ledňáčka říčního - zasažení díky kontaminované rybí potravě.
Ledňáček říční (Alcedo atthis)
Pestře zbarvený menší pták s velkou hlavou, dlouhým rovným zobákem a krátkým ocasem.
Základním předpokladem výskytu ledňáčka je dosažitelnost čisté vody bohaté na rybky menší
než 10 cm, které loví střemhlavým pádem z větví nad vodou. Vyskytuje se proto na březích
pomaleji tekoucích vodních toků, ale i rybníků a jezer. V hnízdním období vyžaduje i vhodné
vertikální hlinité či písčité, více než 1 m vysoké břehy, ve kterých hrabe hnízdní nory. Občas
hnízdí i dále od vody, např. v kamenolomech. Ledňáček říční hnízdí ve vhodném prostředí
roztroušeně po celém území České republiky. Vzácnější je v severozápadních Čechách, s
výjimkou Šumavy se vyhýbá horským oblastem. Celková početnost v 90. letech byla
odhadována na 300 až 700 párů. Jeho stavy vykazují krátkodobé výkyvy v důsledku krutých
průběhů zimy, dlouhodobý pokles způsobuje především znečištění vody a regulace
přirozených koryt toků.
Charakteristiky populace v rámci EVL: v rámci EVL je odhadován počet vyskytujících se
párů na 10 -15; podíl populace – do 2 %; zachovalost B; izolace C; celkové hodnocení B.
Nejbližší zaznamenaný výskyt ledňáčka v rámci PO se nachází východně od Mohelnice
v okolí Moravičanského jezera ve vzdálenosti cca 12 km (zdroj: © AOPK ČR 2010).
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IV. HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA EVL A PO
IV.1. HODNOCENÍ ÚPLNOSTI PODKLADŮ PRO POSOUZENÍ
Jako podklady pro Hodnocení byly použity:
• Silnice I/44 Zábřeh – obchvat, technická studie (Dopravoprojekt Brno a.s., 2007)
• I/44 Zábřeh – obchvat, investiční záměr (Mott MacDonald Praha, spol. s r.o., 2008)
• Přeložka silnice I/44 Mohelnice–Šumperk – Audit investičních záměrů (HBH Projekt,
spol. s r.o., 2010)
• Přeložka silnice I/44 v úseku Zábřeh – obchvat – Oznámení dle § 6 zákona č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (HBH Projekt, spol. s r.o., 2010)
• Komunikace I/44 – Přírodovědný průzkum území stavby (Ecological Consulting a.s.,
září 2010)
• Hluková studie „Přeložka silnice I/44 Zábřeh – obchvat“ (ENVIROAD s.r.o., Ostrava,
říjen 2010)
• Rozptylová studie „Přeložka silnice I/44 Zábřeh – obchvat“ (ENVIROAD s.r.o.,
Ostrava, říjen 2010)
• Informace týkající se soustavy Natura 2000 uvedené na www.natura2000.cz a
www.biomonitoring.cz včetně mapových aplikací
• Aktuální mapování biotopů a biomonitoring druhů v rámci soustavy Natura 2000
(zdroj: © AOPK ČR 2010)
Uvedené podklady byly shledány jako dostatečné pro provedení Hodnocení s následující
výjimkou:
1) Zejména v technické studii, ale ani v navazujících investičních záměrech, není konkrétněji
specifikován způsob odvodnění. Uvedeno je pouze: „Odvodnění nově navržených mostů a
silnic bude zajištěno prostřednictvím otevřených příkopů do výše uvedených recipientů,
v případě nutnosti bude navržena nová silniční kanalizace“.
Tento technický popis je z hlediska Hodnocení nedostatečný, neboť není jasné, jakým
způsobem bude řešeno případné zachycení nebezpečných látek (PHM, přepravovaný náklad)
např. v případě havárie. Není proto možné dostatečně zhodnotit vliv záměru právě pro případ
havárie. V souladu s Metodikou by proto bylo možné Hodnocení v tomto bodě ukončit.23
(Metodika sice připouští možnost hodnocení vlivu „?“ – tzn. nemožnost vliv zhodnotit, tato
možnost je však omezena pouze na hodnocení koncepcí. Použití v tomto konkrétním případě
by bylo jednoznačně proti smyslu a duchu hodnocení a bylo by možno jej pokládat za
pochybení a podcenění rizika na straně hodnotitele).
2) Na druhou stranu je však nutné zohlednit také stávající legislativní stav a povolovací a
stavební praxi obecně. V oblasti ochrany vod před splachy nebezpečných látek ze silnic
existuje řada nástrojů, které budou v rámci následných administrativních a stavebních činností
23

Cit. Metodika: „Jsou-li podklady k záměru shledány jako nedostatečné a kvůli vzniklým nejistotám není možné
zodpovědně zhodnotit významnost vlivů, nelze bez doplnění podkladů zadavatelem v dalším hodnocení
pokračovat.“
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s největší pravděpodobností uplatňovány. Kromě požadavků na ochranu vod vyplývajících
např. ze zákona 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), nařízení vlády 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 (ve znění NV 229/2007 Sb.), je také nutné zohlednit stavební předpisy a
doporučení – zejména pak ČSN 756551 - Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem
ropných látek a Technické podmínky (TP) 83 – Odvodnění pozemních komunikací.
V rámci zmíněné ČSN je uvedeno (bod 4.6): „Srážkové povrchové vody, které nejsou
odpadními vodami, ale u kterých může existovat riziko kontaminace ropnými látkami (např.
při havárii, neodborné nebo neodpovědné manipulaci) se před zaústěním do stoky pro
veřejnou potřebu nebo do vod povrchových doporučují odvádět přes objekt havarijního
zabezpečení. V odůvodněných případech se tyto vody odvádějí se zabezpečením obdobným
jako pro odpadní vody podle 4.1c24.“
Tuto problematiku dále rozpracovává zmíněné TP, které mimo jiné vyjmenovává základní
zařízení pro čištění vod – monolitické dešťové usazovací nádrže, prefabrikované nádrže,
přírodní otevřené nádrže, dočišťovací zařízení založená na biologickém čištění, koalescenční
filtry, sorpční filtry a bezpečnostní prvky pro havarijní ochranu vod – např. stabilní norné
stěny a uzavírací stavítka na kanalizaci. V TP je také relevantně uvedeno, že z hlediska
sledování znečištění se nesledují pouze NEL, ale také další látky jako např. PAU či toxické
kovy.25
Pokud zohledníme fakt, že se záměr nachází v blízkosti přírodně velmi cenného území CHKO
Litovelské Pomoraví, které je díky charakteru „vnitrozemské delty“ úzce propojeno
s fyzikálně-chemickými vlastnostmi řeky Moravy, která je v území finálním recipientem pro
srážkové vody, lze předpokládat, že také odpovědné orgány ochrany přírody budou požadovat
realizaci některých výše uvedených opatření tak, aby nedocházelo k negativnímu ovlivňování
CHKO (resp. EVL a PO).
Z výše uvedených důvodů je proto možno v Hodnocení pokračovat, přičemž je však nutno mít
na zřeteli, že zhodnocení vlivů zohledňuje realizaci uvedených opatření. Vyhodnocení míry
vlivu je proto nutné pokládat za hodnocení „podmíněné“ uvedenými opatřeními. Pokud daná
opatření nebudou požadována či realizována, nelze vyhodnocení některých vlivů v rámci
tohoto Hodnocení považovat za relevantní – v takovém případě je nutno na Hodnocení
pohlížet jako na Hodnocení ukončené pro neúplnost podkladů (dle pokynu Metodiky - viz výše
odst. 1 ).
Uvedené konstatování a důsledky z něho plynoucí doporučujeme zohlednit v rámci
zjišťovacího řízení (dle §7 zák. č. 100/2001 Sb.).

24
25

4.1.c – „srážkové povrchové vody znečištěné ropnými látkami.“
Cituji: „Z parametrů dokumentujících znečištění splachových vod a účinnost čištícího zařízení byly dříve
nejčastěji sledovány a rozhodnutím vodoprávního úřadu limitovány nepolární extrahovatelné látky (NEL),
tedy látky převážně ropného původu, nyní dle NV 229/2007 Sb. uhlovodíky C10 – C40 a nerozpuštěné látky
(NL). Nověji, v rámci sledování dopadů silniční dopravy na životní prostředí jsou ve splachových vodách a
ve vzorcích sedimentů odebraných v systému odvodnění komunikací monitorovány i další polutanty, např.
polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) či toxické kovy.“
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IV.2. MOŽNÉ VLIVY ZÁMĚRU
V souvislosti s hodnoceným záměrem byly identifikovány následující potenciální vlivy:
• Přímý zásah do stanoviště 91E0 (dostatečně reprezentativní, zahrnuto v mapování) a
do stanoviště 6510 (méně reprezentativní, v mapování nezahrnuto) v důsledku
výstavby mostní estakády přes Moravskou Sázavu. Vliv se bude projevovat jak
v období výstavby, tak v období provozu. Uvedené ovlivnění se týká pouze EVL
Litovelské Pomoraví.
• Přímý zásah do oblasti výskytu bobra evropského a možného výskytu vydry říční
(migrační koridor, pobytový výskyt nezaznamenán). Vliv se bude projevovat jak
v období výstavby, tak v období provozu. V souvislosti s tímto zásahem lze očekávat
kromě záboru plochy s potenciálním výskytem také vliv v podobě zvýšení hlukového
a světelného zatížení. Uvedené ovlivnění se týká pouze EVL Litovelské Pomoraví.
• Potenciální znečištění vodních toků během realizace stavby – nevhodné odpadové
hospodářství, vypouštění odpadních vod, úkapy provozních kapalin, havárie.
Znečištění odpady či vlivem vypouštění odpadních vod do toku se nepředpokládá
(nutno dodržet legislativní podmínky – viz kap.
Údaje o výstupech). Rozsáhlejší či
kontinuální znečišťování, které by např. ovlivnilo břehové porosty stanoviště 91E0 či
potravní základnu ledňáčka říčního se v období výstavby nepředpokládají – z tohoto
důvodu je proto tento vliv omezen na bližší okolí záměru a na druhy bezprostředně se
vyskytující v Moravě – tzn. bobr evropský a vydra říční. Tento vliv se týká EVL
Litovelské Pomoraví.
• Znečištění vodních toků během provozu – splachy z vozovky s příměsí polutantů
(toxické stopové prvky - nikl, chrom, olovo, kadmium, hliník, zinek, měď, NEL, PAU
posypové materiály ze zimní údržby vozovky; viz kap. Údaje o výstupech);
potenciální havárie spojená s únikem nebezpečných látek. Vzhledem k tomu, že
znečištění v období provozu bude mít přibližně kontinuální charakter a v případě
havárie se může jednat o únik i většího množství znečišťující látky, mohou být
potenciálně ovlivněny i stanoviště a druhy, které jsou v přímém kontaktu s vodou
z Moravy jen občas (např. v období povodňových stavů) či dlouhodobě (kontaminace
potravy – zejména rybí obsádky). Ovlivnění se proto týká jak EVL Litovelské
Pomoraví, tak přeneseně také PO Litovelské Pomoraví – potenciálně mohou být
dotčeny stanoviště 91E0 a 91F0, druhy bobr evropský, vydra říční, kuňka ohnivá,
čolek velký, svinutec tenký a ledňáček říční.
Pozn.: Jak již bylo zmíněno v kap. III.2.1., záměr zasahuje do luk, u nichž je potenciálně
možný výskyt modráska bahenního a ohniváčka černočárého. Výskyt druhů však zde
zaznamenán nebyl, vliv na populace těchto předmětů ochrany se proto prakticky neprojeví.
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IV.3. IDENTIFIKACE DOTČENÝCH PŘEDMĚTŮ OCHRANY
Potenciálně dotčené předměty ochrany byly identifikovány a popsány v předchozí kapitole
III.2.
Jak již bylo uvedeno, jedná se o stanoviště a druhy, které se nachází přímo v místě stavby
nebo jsou vázané na vodní prostředí (ať již přímo či nepřímo), přičemž k jejich potenciálnímu
ovlivnění může v souvislosti s hodnocenou stavbou docházet prostřednictvím vstupu
cizorodých látek do vodního prostředí (změny chemismu vody včetně změn osmotických),
kontaminací potravního řetězce či změn vodního režimu v krajině.

IV.4. HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA DOTČENÉ PŘEDMĚTY OCHRANY
IV.4.1. EVL LITOVELSKÉ POMORAVÍ A DOTČENÉ PŘEDMĚTY OCHRANY26
Období výstavby:
• Přímý zásah do stanoviště 91E0 a 6510 – jak již bylo uvedeno výše, zasažené porosty
obou stanovišť dosahují z hlediska celého EVL spíše podprůměrné kvality. Z hlediska
záboru se v případě stanoviště 91E0 jedná o zasažení cca 0,3% z celkové evidované
rozlohy v rámci EVL, v případě stanoviště 6510 pak o cca 1% (zasažená plocha však
nebyla pro nižší reprezentativnost vymapována, a není proto ani zahrnuta v celkové
evidované rozloze stanoviště v rámci EVL).
Z uvedených důvodů lze vliv přímého zásahu na tato stanoviště hodnotit jako
negativní nikoli však jako významně negativní.
• Přímý zásah do oblasti výskytu bobra evropského – v okolí záměru byly nalezeny
pobytové stopy, přímo v místě přechodu záměru přes Moravskou Sázavu však výskyt
bobra (respektive např. bobřího hradu či nory) zaznamenán nebyl.
V období výstavby proto bude hlavním faktorem omezení migrační prostupnosti
území (hl. v souvislosti s pohybem mechanizace a lidí, „uzavření“ či „přehrazení“
migračního koridoru se nepředpokládá) a případné hlukové rušení během stavebních
prací. Vzhledem k tomu, že bobr je zvíře s převažující noční aktivitou, nebudou
stavební práce, které budou probíhat ve dne, představovat zásadní rušící prvek.
Obdobné konstatování platí i z hlediska hlukového či světelného rušení (u bobra byl
navíc mnohokrát zaznamenán i synantropní výskyt – např. v blízkosti rušných silnic či
přímo ve městech, citlivost bobra vůči těmto vlivům je tedy nízká).
Vliv záměru v období výstavby na bobra evropského proto nelze zdaleka hodnotit jako
významně negativní.
• Přímý zásah do migračního koridoru vydry říční27 – vzhledem k tomu, že u vydry
dominuje podobně jako u bobra noční aktivita, je i hodnocení vlivů podobné28 – tzn.,
že vliv záměru v období výstavby na vydru říční nelze hodnotit jako významně
negativní.

26

Stanoviště 91E0, 6510 a 91F0, druhy bobr evropský, vydra říční, kuňka ohnivá, čolek velký, svinutec tenký.
Výskyt vydry v okolí inkriminované části záměru nebyl zaznamenán.
28
Přestože je vydra plašší než bobr, v tomto konkrétním případě nehraje tento rozdíl zásadní roli.
27
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•

Znečištění vodních toků během realizace stavby – vliv znečištění v důsledku
nevhodného odpadového hospodářství se nepředpokládá (nutno dodržet platná
legislativní opatření – viz výše).
Obdobně lze pohlížet na znečištění vody v řece odpadními vodami – vznik
významnějšího množství technologických a provozních odpadních vod, které by
mohly ohrozit soustavu Natura 2000 a dotčené předměty ochrany se v současnosti
nepředpokládá.29 Přesto však, budou-li odpadní vody v rámci realizace stavby vznikat
a jejich likvidace nebude možná jiným způsobem než formou vypouštění do vod
povrchových, bude nutno zajistit splnění legislativních podmínek daných zákonem č.
254/2001 Sb.
Situace týkající se znečištění vod v Moravě v důsledku havárie spojené např. s únikem
provozních kapalin – vznik této situace lze označit za značně nepravděpodobný,
eliminace potenciálního rizika znečištění by měla být ošetřena havarijním plánem30,
který bude součástí navazujících PD.
Z výše uvedených důvodů lze proto vliv znečištění vodních toků během realizace
stavby lze proto v současnosti hodnotit jako nevýznamný.

Období provozu:
• Přímý zásah do stanoviště 91E0 a 6510 – vliv samozřejmě přetrvávající již z období
realizace – hodnocení vlivu je totožné jako v případě období výstavby – tzn. že vliv
lze hodnotit jako negativní nikoli však jako významně negativní.
• Zásah do oblasti výskytu bobra evropského a vydry říční (vliv na migrační prostupnost
a hlukové rušení a světelné rušení) – díky přemostění Moravské Sázavy formou
dlouhé estakády se migrační prostupnost pro uvedené předměty ochrany v dotčeném
místě prakticky nezmění. V porovnání se stávající situací, kdy silnice I/44 překračuje
Moravskou Sázavu „jednoduchým“ mostem, lze dokonce konstatovat, že z hlediska
migrací bude budoucí stav pro předměty ochrany vhodnější a bezpečnější.
Z hlediska hlukového a světelného rušení lze konstatovat, že zcela jistě nebude
dosahovat také míry, aby zabránilo trvalé migraci uvedených druhů.
Uvedený vliv lze proto hodnotit maximálně jako mírně negativní, v případě snížení
rizika kolize automobilů s migrujícími živočichy (stávající I/44 vs. budoucí I/44)
dokonce jako mírně pozitivní.
• Ovlivnění prostřednictvím znečištěných srážkových vod přitékajících do EVL
Litovelské Pomoraví v období běžného provozu – jak již bylo uvedeno výše, odtékající
srážková voda bude obsahovat nejrůznější kontaminanty jako NEL (včetně PAU),
těžké kovy, chloridy a další.
Jak již bylo řečeno výše, v rámci dostupných PD není systém odvodnění podrobněji
řešen. Pokud ovšem vycházíme z podélného profilu trasy a hydrologické situace
v území, lze ve vztahu k ovlivnění soustavy Natura 2000 konstatovat následující:
29

Přesto však, budou-li odpadní vody v rámci realizace stavby vznikat a jejich likvidace nebude možná jiným
způsobem než formou vypouštění do vod povrchových, bude nutno zajistit splnění legislativních podmínek
daných zákonem č. 254/2001 Sb. – tzn. platné povolení k nakládání s vodami - § 8 odst. 1, písm. c); příkladem
takových technologických odpadních vod může být nahromaděná voda v okolí základů pilířů kontaminovaná
např. aditivy přidávanými do betonových směsí či vyluhovanými hydroxidy. V povolení by pak mělo být
stanoveno, že např. objem vypouštěné odpadní vody vztažený ke koncentraci obsažených polutantů musí být
natolik nízký, aby po zředění s vodami v řece nedošlo k ohrožení přítomných biocenóz, a to ani v blízkém
okolí odpadního vyústění.
30
V rámci havarijního plánu by měla být standardně řešena přítomnost sorbentů ropných látek v citlivých
oblastech, vybavení stavebních mechanismů „havarijním balíčkem“ apod.
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- vody odtékající ze silničního úseku dlouhého cca 3,4 km (km cca 8,0 – 11,4) budou
ústit do Moravské Sázavy
- pro vody odtékající z celého řešeného úseku délky cca 5,9 km bude finálním
recipientem řeka Morava (tzn. včetně vod a splavených nox z Moravské Sázavy)
Pro přibližný odhad míry možného znečištění a jeho vlivu na EVL lze použít např.
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:
Ukazatel kvality vody

Jednotka

Pb

mg.l-1

Cd*

mg.l-1

Ni*

-1
-1
-1
-1
-1

-1
-1

-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1

mg.l

Hg

mg.l

Cr*

mg.l

Cu

mg.l

Zn

mg.l

Cl

mg.l

C 10 – C40

mg.l

benzo[b]fluoranten
benzo[k]fluoranten
vybrané
prioritní
PAU

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

ng.l
ng.l
ng.l

ng.l
ng.l

ng.l
31

Suma 6 PAU

ng.l

Medián

NV
229/2007
Sb. **

3,82

2,40

14,4

0,406

0,190

0,7

45,3

21,8

40

0,199

0,140

0,1

4,83

4,50

35

19,0

13,7

25

142

69,0

160

1095

726

250

0,145

0,145

0,1

7,66

3,75

60

5,87

3,65

60

5,63

2,10

100

6,29

3,33

30

5,69

3,25

30

21,2

9,80

200

7,66

3,75

200

Průměr

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

Pozn.: Dle práce „Vliv dopravy na životní prostředí – polyaromatické uhlovodíky
v odtokové vodě a sedimentu z dálničního tělesa“ (CDV, aktualizace 2004; grantový
projekt MD ČR č.801/210/110) se celkový obsah PAU ve vodě pohyboval v rozmezí
stovek ng.l-1, což je ve shodě s publikovanými údaji, např. Legret et al. (1999).
Minimální hodnota 138,69 ng.l-1 byla zjištěna na D5 v červenci, maximální hodnoty
opakovaně na jedné z lokalit D1 v prosinci (8179,78 ng.l-1) a dubnu (31608,42 ng.l-1).
Jak je z tabulky patrné, koncentrace většiny sledovaných nox přítomných ve vodě
odtékající z komunikace, je podlimitní (mnohdy výrazně), nebo se pohybuje
v blízkosti limitních hodnot. Výjimku tvoří Cl-, u nichž jsou koncentrace překračovány
několikanásobně (4x vůči průměru, 3x vůči mediánu).
31

Tzn. suma PAU uvedených v tabulce v předcházejících řádcích.
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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 výrazně
frekventovanější. Z tohoto důvodu lze proto očekávat, že koncentrace nox
splavovaných z hodnoceného záměru bude ve většině případů významně nižší, než jak
je uvedeno v tabulce (přesto však je kalkulováno s hodnotami v tabulce uvedenými,
což je také v souladu s principem předběžné opatrnosti). Výjimku představují chloridy
(Cl-), u nichž se koncentrace ve vodách odvíjí od standardní aplikační dávky, která je
prakticky stejná jak u dálnic, tak silnic nižších kategorií.
Dále je nutno počítat se skutečností, že vzdálenost, kterou kontaminující částice urazí
ve vodním toku než dosáhnou míst výskytu některých předmětů ochrany, může být i
několik km (viz kap. III.2.1.). Díky samočistícím schopnostem vodního toku32 tak
daný kontaminant nemusí k některým předmětům ochrany vůbec proniknout. Z těchto
důvodů lze proto očekávat, že koncentrace nox, které budou splavovány
z hodnoceného záměru a které dosáhnou některých vzdálenějších předmětů ochrany
bude ve většině případů významně nižší, než jak je uvedeno v tabulce (přesto však je
kalkulováno s hodnotami v tabulce uvedenými, což je také v souladu s principem
předběžné opatrnosti).
Ke koncentracím PAU (včetně nitro-PAU) dále uvádíme, že jejich převážným zdrojem
jsou výfukové plyny, dodatečným zdrojem pak emise vznikající otěrem pneumatik,
asfaltového povrchu vozovky a brzdového obložení. S očekávaným blízkým nástupem
novým progresivních systémů pohonu33 pak lze předpokládat, že koncentrace PAU se
budou relativně výrazně snižovat.
Průměrný dlouhodobý průtok v dotčeném místě Moravské Sázavy je přibližně 5 m3/s
(severněji položená hydrologická stanice Moravská Sázava - Lupěné – 4,35 m3/s),
Moravy přibližně 17 m3/s (od soutoku s Mor. Sázavou jižně položená hydrologická
stanice Morava – Moravičany – 17,8 m3/s); průměrné roční srážky činí přibližně
700 mm.
Budeme-li tedy kalkulovat se šířkou odvodňované silnice 22,5 m, je ředící poměr za
těchto podmínek přibližně v rozmezí řádu 1:1000 až 1:10000 (orientačně vypočítaná
hodnota pro Moravskou Sázavu přibližně 1:3000 a pro Moravu 1: 5800).
Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že po naředění34 vod odtékajících ze silnice vodou
v Moravské Sázavě a Moravě budou výsledné koncentrace nox natolik nízké (a to i
v případě extrémnějších hodnot), že jejich vliv na předměty ochrany v dotčené části
EVL bude prakticky nezaznamenatelný. Toto konstatování lze uplatnit i pro Cl-, u
nichž je chod koncentrací v průběhu roku poněkud odlišný (zimní koncentrace
několikanásobně převyšují koncentrace letní; výsledné koncentrace Cl- se však i
v méně příhodných podmínkách budou pohybovat řádově v desetinách až jednotkách
mg.l-1).

32

Moravská Sázava i Morava jsou v dotčených úsecích relativně zachovalé a samočistící schopnost proto bude
výrazně vyšší než např. u regulovaných toků.
33
Hybridní systémy, čistě elektrické systémy, rekuperační brzdové systémy apod.
34
Obecně k „dokonalému“ promísení vod dochází v závislosti na charakteru toku řádově desítky až stovky
metrů po zaústění. V tomto konkrétním případě však lze konstatovat, že k podstatnému naředění bude docházet
prakticky okamžitě.
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•

Ovlivnění EVL Litovelské Pomoraví prostřednictvím znečištěných vod v důsledku
havárie – havárie spojená s únikem většího množství nebezpečných látek35, by
v případě vniknutí většiny těchto látek do Moravy a jejich přenosu do EVL Litovelské
Pomoraví mohla znamenat relativně významné ohrožení vyskytujících se biocenóz a
tedy i předmětů ochrany EVL (včetně ohrožení „celistvosti“ – integrity EVL).
Z potenciálně dotčených předmětů ochrany by byly zasaženy ty předměty ochrany,
které jsou přímo vázány na pobyt ve vodním prostředí Moravy – tzn. vydra říční a
bobr evropský. Stanoviště 91E0 a 91F0 (měkký a tvrdý luh) by byla částečně dotčena
hlavně v případě, že by k havárii došlo v období záplav. V tomto případě by
kontaminace mohla zasáhnout i rozsáhlejší území36. Obdobná situace jako pro
stanoviště, platí také pro kuňku ohnivou a čolka velkého s tím, že v jejich případě
může být menší část vyskytující se populace zasažena i v případě, že by havárie
nastala mimo období záplav (zasažení jedinců, kteří žijí ve vodní lokalitě, která přímo
komunikuje s Moravou – např. slepá ramena, napojené vodní plochy). Vliv na
svinutce tenkého bude vzhledem k jeho hlavní lokalitě výskytu (PR Plané loučky) i
v případě havárie v období záplav nevýznamný (kontaminanty tuto lokalitu prakticky
nezasáhnou).
Při hodnocení vlivu havárie je nutno podotknout, že pravděpodobnost rozsáhlé havárie
spojené s únikem většího množství nebezpečných látek je relativně velmi nízká. Navíc
množství uniklých látek by muselo být natolik velké, aby dosáhlo i relativně vzdálená
místa výskytu některých předmětů ochrany a nebylo cestou odbouráno nebo
zachyceno (např. plochy s významnějším zastoupením stanovišť jsou od nejbližšího
místa záměru vzdáleny více než 15 resp. 20 km).
Jak již bylo řečeno, v dostupné PD není konkrétněji specifikován způsob
odvodnění. Uvedené hodnocení vlivu havárie je proto nutno chápat s omezeními
tak, jak je uvedeno v kap. IV.1.
Za předpokladu, že odvodnění silnice bude technicky řešeno tak, aby bylo schopné
zachytit i únik velkého množství nebezpečných látek37, a také s přihlédnutím
k potenciálně možnému rozsahu zasažených předmětů ochrany lze konstatovat, že
riziko a míra potenciálního ovlivnění EVL a předmětů ochrany v případě havárie
nedosahuje významně negativních měřítek.

35

Provozní kapaliny havarovaného vozu a únik přepravovaného nákladu např. s ropnými produkty.
Orientačně uvádíme, že objem nákladní cisterny činí i více než 40 m3, což by při vrstvě 1 mm pokrylo plochu
o rozloze více než 4 ha.
37
Technicky je možné záchytnou kapacitu stabilní norné stěny dimenzovat až na několik desítek m3 unikající
látky prohloubením či rozšířením příkopu, přičemž se standardně uvažuje s objemem jedné cisterny. Takto
řešená stabilní norná stěna pak plní obdobnou funkci jako DUN (dešťová usazovací nádrž).
36
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IV.4.2. PO LITOVELSKÉ POMORAVÍ A DOTČENÉ PŘEDMĚTY OCHRANY
Jak již bylo uvedeno v kap. IV.2., vliv na potenciálně dotčený předmět ochrany – ledňáčka
říčního (Alcedo atthis) – je možno potenciálně očekávat v době provozu záměru v souvislosti
se znečištěním vodních toků (kontinuální znečišťování v období běžného provozu, riziko
havárie).
Z vyhodnocení tohoto vlivu v rámci hodnocení EVL Litovelské Pomoraví však jasně vyplývá,
že koncentrace nebezpečných látek pocházejících ze záměru budou natolik nízké, že prakticky
nemohou ovlivnit ani podstatně kontaminovat potravní základnu ledňáčka.
Pro hodnocení vlivu na PO Litovelské Pomoraví lze proto konstatovat stejné závěry jako u
hodnocení tohoto vlivu v rámci EVL Litovelské Pomoraví – viz předchozí kapitola.
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IV.4.3. PŘEHLEDNÉ SHRNUTÍ IDENTIFIKOVANÝCH VLIVŮ A JEJICH VÝZNAMNOSTI
Významnost vlivu EVL Litovelské
Pomoraví

Vliv

Významnost vlivu PO Litovelské
Pomoraví

výstavba

provoz

výstavba

provoz

Přímý zásah do stanoviště 91E0

-1

-1

-

-

Přímý zásah do stanoviště 6510

-1

-1

-

-

Přímý zásah do oblasti výskytu bobra
evropského (zábor, migrace, rušení)

-1

-1 (+1)

-

-

Přímý zásah do oblasti výskytu vydry říční
(zábor, migrace, rušení)

-1

-1 (+1)

-

-

Znečištěné srážkové vody – běžný provoz*

-1

-1

0

-1

Znečištění vody v důsledku havárie*

-1

-1

0

-1

* - viz kap. VI.1.
0 – nulový vliv
-1 – omezený/mírný/nevýznamný/ negativní vliv – nevylučuje schválení koncepce; mírný rušivý vliv na
stanoviště či populaci druhu; mírné narušení ekologických nároků stanoviště nebo druhu, okrajový
zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu. Je možné jej dále snížit navrženými
zmírňujícími opatřeními
-2 – významný negativní vliv – významný rušivý až likvidační vliv na stanoviště či populaci druhu nebo
její podstatnou část; významné narušení ekologických nároků stanoviště nebo druhu, významný
zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu
+1 – mírně pozitivní vliv – mírný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné zlepšení
ekologických nároků stanoviště nebo druhu, mírný příznivý zásah do biotopu nebo do přirozeného
vývoje druhu
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IV.4.4. HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRŮ NA CELISTVOST LOKALIT
EVL Litovelské Pomoraví a PO Litovelské Pomoraví
• V souvislosti s realizací záměru ani v období běžného provozu se při zohlednění
vyhodnocení vlivů na jednotlivé předměty ochrany narušení celistvosti neočekává (ve
smyslu uvedeném výše – viz pozn. pod čarou č.3).
• Částečné ohrožení celistvosti EVL Litovelské Pomoraví by tak mohlo nastat pouze
v souvislosti s havárií spojenou s únikem nebezpečných látek, které by mohly zapříčinit
vyhynutí části populace dotčených druhů či likvidaci stanovišť a po dobu přetrvávání
kontaminantů v zasažené oblasti by také mohly způsobit obtížnou migraci a
znovuosídlení. Vzhledem k technickým opatřením, které bude nutné přijmou, a dále pak
s ohledem na pravděpodobnost této situace, vzdálenost potenciálně dotčených předmětů
ochrany od hodnoceného záměru (viz výše), velikost potenciálně zasažené oblasti a také
s ohledem na relativně vysokou stabilitu značné části EVL lze konstatovat, že uvedený
vliv na celistvost nebude dosahovat významně negativních měřítek.

IV.4.5. HODNOCENÍ MOŽNÝCH KUMULATIVNÍCH VLIVŮ
Jak již bylo uvedeno v kapitole II.1. a jak je patrné z výše provedeného hodnocení, příspěvek
znečištění pocházející z posuzovaného záměru (období výstavby a období běžného provozu)
bude natolik malý, že kumulace se stávajícím znečištěním vodního prostředí je na hranici
měřitelnosti. V tomto smyslu lze proto příspěvek hodnoceného záměru k uvedené kumulaci
označit za zcela nevýznamný. Toto konstatování platí i v případě, že zohledníme znečištění
pocházející z navazujících staveb či plánovaných záměrů – např. Přeložka silnice I/11 a I/44
v úseku Postřelmov – Rapotín38.
Obdobně lze pohlížet na kumulaci vlivu havárie na hodnoceném záměru s běžným
znečištěním vody v Moravě a Desné. V případě havárie bude efekt natolik dominantní, že se
potenciálně projeví sám o sobě, a dodatečný vliv způsobený kumulací tak bude zanedbatelný.
Jedinou podstatnější kumulací, by tak teoreticky byla kumulace vlivu více havárií (havárie na
železnici, jiné silnici, v průmyslovém závodě,...) ve stejném nebo navzájem si blízkém čase.
Pravděpodobnost takové události je však natolik nízká, že s uvedenou kumulací nelze po
praktické stránce de facto počítat.

38

Orientačně vypočítaný ředící poměr pro tuto stavbu byl v rámci zpracovaného „Naturového hodnocení“ (HBH
Projekt spol. s r.o., 2008) stanoven na cca 1 :2500. Je tedy zřejmé, že i při sečtení orientačně vypočítaných
koncentrací se i nadále budeme pohybovat v ředících poměrech řádově 1:1000.
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V. ZÁVĚR
Hodnocený záměr „Přeložka silnice I/44 v úseku Zábřeh - obchvat“ nemá významný
negativní vliv na celistvost a předměty ochrany žádné EVL a PO.
Při přejímání tohoto závěru je však nutno respektovat dílčí závěr týkající se úplnosti podkladů
– viz kap. IV.4.1.

Vypracoval:

HBH Projekt spol. s r. o.

Mgr. Jiří BAKEŠ ...........................................................................
(Držitel autorizace k provádění posouzení podle § 45i zákona,
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PŘÍLOHY
Zpracování Příloh se částečně opírá o Metodiku, v níž se uvádí:
„V případě zjištění významných negativních vlivů záměru může zadavatel od autorizované osoby
požadovat zpracování návrhu kompenzačních opatření.“ Dle Sdělení MŽP ČR adresované osobám
autorizovaným k provádění naturového hodnocení ze dne 28.12.2009 (č.j. 3205/630/09,
107057/ENV/09) je v souladu s dikcí zákona 114/1992 Sb. v platném znění důrazně doporučeno, aby
naturové hodnocení nezahrnovalo jakákoli opatření, která by byla nazvána „kompenzačními“.
V Metodice jsou však tabelární formou uvedeny také situace, kdy se Přílohy s doporučenými
zmírňujícími (nikoli tedy kompenzačními) opatřeními zpracovávají:
Záměr

- má mírně
negativní vliv

- jsou možná zmírňující opatření

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

- nejsou možná zmírňující opatření

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

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

- významné negativní vlivy nelze
eliminovat, kompenzační opatření
nejsou možná

Doporučení úprav záměru –––
––– Zadavatel na základě návrhů přepracuje
záměr a kvalitativně/kvantitativně nový záměr
předloží k novému stanovisku OOP, příp.
naturovému hodnocení.
Doporučená kompenzační opatření – návrh
kompenzačních opatření pro OOP –––
––– Pokud bylo prověřeno, že neexistuje jiná
varianta bez významných negativních vlivů,
rozhoduje se nejprve, zda záměr jde o převahu
veřejného zájmu, pak se teprve stanoví
kompenzační opatření – dle odst. 9 a 10 § 45i
ZOPK (rozhoduje OOP, stanovisko EK)
Doporučená kompenzační opatření –
konstatování nemožnosti kompenzace vlivů pro
OOP ani v případě splnění všech ostatních
podmínek podle § 45i (9, 10) –––
––– Záměr nelze realizovat

Převzato z Metodiky, upraveno dle Sdělení MŽP (č.j. 3205/630/09, 107057/ENV/09)
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Na základě vyhodnocených vlivů a v souladu s Metodikou doporučujeme následující
zmírňující opatření:
• Pro překonání řeky Moravy stavební mechanizací jednoznačně upřednostnit takový
způsob přemostění, který nebude vyžadovat zásah do říčního profilu, bude dostatečně
kapacitní pro zachování vodní migrační cesty (např. provizorní mostní konstrukce
vedená z břehu na břeh) a který minimalizuje zásah do břehových porostů (práce a
pohyb mechanizace pouze v prostoru trvalého záboru).
• Opatření pro zachycení nebezpečných látek přítomných v odtékající dešťové vodě resp.
opatření eliminující rizika havárie budou kapacitně řešeny tak, aby byly schopny
zachytit i objem nebezpečných látek v řádu několika desítek m3. Správce komunikace
bude tyto bezpečnostní prvky pro ochranu vod pravidelně kontrolovat, čistit a udržovat
v plně funkčním stavu.
• Odvodnění mostních konstrukcí bude řešeno kanalizací s navedením k dostatečně
dimenzovaným bezpečnostním prvků pro ochranu vod; odvodnění volným pádem je
v tomto případě nedostatečné.
• Doporučujeme zvážit možnost snížení rychlosti na estakádách pro vozidla přepravující
nebezpečný náklad; dále doporučujeme zvážit instalaci příčných pruhů z reliéfní barvy
v pravém jízdním pruhu (prevence mikrospánku) a možnost instalace zesílených
svodidel, která by zabránila např. pádu vozidla s nebezpečným nákladem přímo do
vodního toku.
• Pro opevnění břehů pod estakádou přes Moravskou Sázavu upřednostnit použití přírodě
blízké úpravy (použití vegetačních případně kombinovaných způsobů inženýrské
biologie39) - doporučujeme realizovat i za cenu poněkud většího výkupu pozemků;
v následujících stupních projektové dokumentace by mělo být tam, kde bude
navrhováno čistě „technické“40 opatření provedeno srovnání s biologickou (resp.
biotechnologickou) úpravou, přičemž toto srovnání by mělo jednoznačně prokázat
nemožnost použití metod inženýrské biologie.
• V období výstavby bude samozřejmě nutné dodržovat havarijní plán a všechna platná
legislativní ustanovení (s důrazem na zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny;
zák. č. 254/2001 Sb., (vodní zákon) a zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů včetně všech souvisejících prováděcích předpisů)
• V období výstavby bude nutné veškerou mechanizaci pracující v okolí vodních toků
udržovat v bezvadném technickém stavu.
• Pro stavební mechanizaci pracující v blízkosti vodních toků upřednostnit používání
biodegradabilních provozních kapalin.
• Vyloučit realizaci zařízení staveniště u břehové hrany Moravské Sázavy a Moravy;
vyloučit skladování odplavitelných látek a látek nebezpečných (vč. látek s výraznou
zásaditou reakcí) u břehové hrany toku.

39
40

Např. haťoštěrkové válce, zápletové plůtky, travní opevnění apod.
Tzn. nebiologické - např. dlažba z betonových desek a tvárnic
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Obr. 1: Pohled východním směrem od místa křížení záměru s Moravskou Sázavu

Obr. 2: Doprovodný břehový porost Moravy v místě, kde záměr překonává řeku – východní břeh
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Obr. 3: Koryto Moravské Sázavy s doprovodným břehovým porostem
v místě křížení se záměrem

Obr. 4: Luční porost a doprovodný břehový porost na západní straně
Moravské Sázavy

Obr. 5: Luční porost a doprovodný břehový porost na západní straně
Moravské Sázavy

Obr. 6: Pohled jihozápadním směrem od místa křížení záměru s lučními porosty
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