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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO
CHARAKTERU

Identifikace stavby
• Název: Silnice I/9 - obchvat Dubá
• Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Liberec, Zeyerova 1310, 460 55 Liberec 1
• Projektant technické části: Valbek spol. s r.o., Liberec
• Zpracovatel dokumentace EIA: EVERNIA s.r.o., tř. 1. máje 97, 460 01, Liberec 1
Osoba oprávněná: RNDr. Petr Anděl, CSc.
• Datum zpracování: 09/2005
Charakteristika záměru
(1) Cílem tohoto záměru ze strany města a Ředitelství silnic a dálnic ČR je zlepšení dopravního
spojení v silně zatíženém úseku Mělník - Česká Lípa a současné eliminování negativních vlivů na
obyvatelstvo. Záměr severozápadního obchvatu je v souladu s rozvojovými plány města Dubá.
(2) Předkládaná zpráva je Dokumentací podle přílohy č. 4, § 8 zákona MŽP ČR č. 100/2001 Sb.
o posuzování vlivů na životní prostředí k záměru „Silnice I/9 - obchvat Dubá“. Záměr spadá do
posouzení podle tohoto zákona dle přílohy č.1 citovaného zákona, kategorie II, bod 10.15.
(3) Předkládaná Dokumentace byla zpracována na základě technické studie „Silnice I/9 - obchvat
Dubá“, kterou vypracovala firma Valbek spol. s r.o. Liberec, 12/2003. Dokumentace dále vychází
již z dříve vypracovaného (1) Krajinářského hodnocení, (2) Oznámení podle přílohy č. 3 zákona
100/2001 Sb. Zpracovatelem byla firma Evernia s.r.o., Liberec.
(4) Varianty řešení: Záměr severozápadního obchvatu obce Dubá je předkládán ve třech
variantách řešení V1, V2, V3, které jsou porovnávány s nulovou variantou, t.j. stavem
nerealizování záměru.
(5) Posuzované varianty obchvatu využívají nezastavěné území severozápadně od obce Dubá a
liší se, kromě směrového a výškového vedení, vzdáleností od obydleného území, přičemž V1 je
zastavěnému území nejblíže v km 0,38 v těsné blízkosti, v km 0,85 – 1,00 (cca 50 m od obydlené
zóny), V2 se nachází nejblíže v km 0,70 (cca 150 m) a V3 je nejvzdálenější (nejblíže se nachází
v km 0,70 a to cca 220 m.
Varianta 1 vychází z trasy obchvatu tak, jak je uvažováno v územním plánu obce. Počátek trasy
(v km 0,00) se odklání od stávající komunikace I/9 cca 350 m před okrajem města Dubá ve směru
od Prahy, obchází město SZ obchvatem, přičemž překonává menší terénní prohlubeninu mostem
o délce 132 m (v km 1,12 -1,30) a opět se napojuje na stávající I/9 (v km 1,68) v oblasti
zámeckého parku. Celková délka trasy je 1,81 km.
Varianta 2 představuje kompromisní vedení trasy mezi V1 a V3. Počátek trasy (v km 0,0) je
stejný jako u V3. Trasa se odklání od stávající silnice I/9 před nebezpečnou dvojitou zatáčkou
cca 750 m před okrajem města Dubá ve směru od Prahy, čímž dochází k odstranění tohoto
dopravně nepřehledného místa. Trasa obchází město velkým severozápadním protisměrným
obloukem, přičemž překonává menší terénní prohlubeninu mostem o délce 242 m (v km 1,631,95) a opět se napojuje na stávající I/9 v km 2,25 (cca 100 m za napojením V1) v oblasti
zámeckého parku. Celková délka trasy je 2,55 km.
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Varianta 3 z hlediska směrového vedení trasy představuje paralelu k V1, však ve větší
vzdálenosti od obydleného území. Počátek trasy (km 0,00) se odklání od stávající komunikace I/9
stejně jako V2. Trasa obchází město mírným SZ obloukem, přičemž překonává 2 menší terénní
prohlubeniny mosty o délce 96 m (v km 1,66-1,74) a 135 m (v km 2,03-2,15) a opět se napojuje
na stávající I/9 (v km 2,65) cca 500 m nad benzínovou čerpací stanicí ve směru na Českou Lípu.
Celková délka trasy je 2,95 km.
Všechny varianty řeší napojení na stávající silnici II/260 ve směru na Úštěk, II/270 ve směru na
Doksy.
Současný stav životního prostředí
(6) Celá stavba se nachází v CHOPAV Severočeská křída a přibližně polovina zájmového území
se nachází ve IV. ochranném pásmu CHKO Kokořínsko (vyhlášena v roce 1976).
(7) Ve vymezeném zájmovém území se nacházejí dva významné krajinné prvky definované dle
zákona č. 114/1992 Sb. a jedná se o lesní porosty.
(8) Ve vymezeném zájmovém území se nachází několik kulturních památek a na celém území je
pravděpodobnost archeologických nálezů. V Dubé byla v roce 1992 vyhlášena městská
památková zóna pro zachování středověkého půdorysu osídlení.
(9) Ostatní složky životního prostředí odpovídají agrárnímu (cca 80% délky trasy vede po
zemědělské půdě, 70% po 1. třídě ochrany) a urbanizovanému charakteru zájmového území a
nevykazují mimořádné hodnoty, které by je činily více citlivé ke stavebním činnostem v rámci
záměru. Širší zájmové území má narušenou celkovou kvalitu životního prostředí a v rámci České
Republiky patří k průměrnému až podprůměrnému území.
Základní vlivy stavby na životní prostředí
(10) Ve vztahu k životnímu prostředí je při realizaci záměru třeba řešit především následující
problémové okruhy: (a) vliv na obyvatelstvo, (b) vliv na kvalitu podzemní vody, (c) vliv na půdu,
(d) vliv na ekosystémy, (e) vliv na zeleň, (f) vliv na krajinný ráz, (g) vliv na archeologické
památky. Z hlediska významu bude ovlivněn především půdní fond, kde v souvislosti s realizací
záměru dojde k dočasnému a trvalému záboru půdy. Z hlediska potenciálního vlivu je
nejzávažnější složkou podzemní voda ve vazbě na chráněnou oblast přírodní akumulace vod
Severočeská křída.
(11) Vliv na obyvatelstvo. Z hlediska ochrany ovzduší se v případě realizace obchvatu Dubé
výrazně zjednoduší dopravní situace na hlavním silničním tahu Česká Lípa - Mělník a tím se
sníží imisní zátěž obce. Nejvhodnější z pohledu imisní zátěže Dubé je V3 jako nejvzdálenější,
nejméně vhodná je V1. Ve všech třech variantách obchvatu však budou očekávané imisní
koncentrace posuzovaných látek hluboko pod odpovídajícími imisními limity a to i v nejbližším
okolí komunikace. Toto konstatování se týká i obou posuzovaných časových horizontů 2010 a
2020.
Pro výpočet hlukové situace byla intenzita dopravy získána z výsledků sčítání dopravy v roce
2000 po přepočtu růstovými koeficienty pro r. 2010 a 2020. Obchvat silnice I/9 ve všech třech
navržených variantách výrazně zklidní situaci u obytné zástavby obce a to z hlediska hluku i
vibrací. V současné době jsou v centru obce překračovány nejvyšší přípustné hladiny hluku v
denní i noční době. Z pohledu ovlivnění hlukem vychází nejpříznivěji varianta 3, kdy nikdo z
osob nebude zasažen hlukovou expozicí vyšší než 50 dB. U variant V1 a V2 je u domu č.p. 8 (na
konci úseku u čerpací stanice Agip, ref. bod výpočtu 18) navržena protihluková stěna délky 50 m
a výšky 4,5 m.
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(12) Vliv na kvalitu podzemní vody. Zájmové území se nachází v CHOPAV Severočeská křída
mimo ochranná pásma vodních zdrojů (CHOPAV byla vyhlášena na základě nařízení vlády ČR
v 06/1981). Problematice ovlivnění vod je potřeba věnovat zvýšenou pozornost při výstavbě i
následném provozu komunikace (vypracování Provozního a Havarijního řádu). Realizace záměru
znamená celkové navýšení množství odváděných dešťových vod, které bude mít ředící účinek
pro případné splachy a dojde ke zrychlení odtoku povrchových vod. Způsob odvodnění bude
upřesněn v dalším stupni projektové dokumentace a to i s ohledem na zimní období, kdy se
aplikuje velké množství posypových materiálů s vysokým obsahem chloridových iontů. Dle
vyjádření SčVaK Česká Lípa nebude možné napojení dešťové kanalizace z novostavby do
kanalizačního řádu města.
(13) Vliv na půdu. Realizací přeložky silnice I/9 dojde k trvalému a dočasnému záboru
zemědělské a lesní půdy, což je z hlediska vlivů závažný negativní prvek záměru. Předběžně
odhadnuté zábory jsou pro V1 - 33 650 m2, pro V2 - 36 550 m2 a pro V3 na 39 700 m2. Upřesnění
množství záboru a specifikace trvalého odnětí bude zpracováno v rámci "Záborového elaborátu
pro vynětí ze zemědělského půdního fondu". Všechny tři varianty jsou z hlediska průchodu
třídami ochrany zemědělské půdy (cca 70 - 73 % 1. tř. ochrany, cca 10 % 3. tř. ochrany)
rovnocenné. Trasy prochází cca 2,5 % až 4,5 % přes lesní půdu a to na mostě. Zájmové území je
tvořeno řadou drobných lesních remízků, které lze z hlediska produkčního potenciálu lesů
hodnotit jako průměrné až nadprůměrné.
(14) Vliv na ekosystémy. Jihovýchodním okrajem lokálního biocentra navrhovaného (na
zúrodněné zemědělské půdě) procházejí V2 a V3. Varianta 1 vede ve vzdálenosti 150 m
východněji. Dva významné krajinné prvky lesní pás na strmém svahu údolního zářezu (v km cca
2,0) všechny varianty překonávají vysokým mostním objektem. Dalším významným
ekosystémem je zámecký park Nový Berštejn. Varianta 1 a 2 procházejí v těsné blízkosti
oplocené zámecké zahrady po stávající silnici I/9. Varianta 3 prochází ve vzdálenosti 350 m od
kraje zámeckého parku. Z hlediska vlivů na biotu lze varianty považovat za rovnocenné a to na
úrovni přijatelného vlivu s podmínkou opatření na minimalizaci a kompenzaci vlivů výstavby a
provozu. Celkově ovšem platí, že negativní vlivy spojené s výstavbou budou závažnější než vlivy
spojené s provozem.
(15) Vliv na zeleň. Vegetační kryt v okolí Dubé je antropogenně ovlivněný člověkem, převažují
zde zemědělsky využívané plochy. Zbytky lesních porostů jsou tvořeny převážně kulturními bory
nebo smrčinami. Tyto porosty jsou floristicky chudé. Stavba musí být realizována tak, aby nebyly
dotčeny stromy, které nebudou určeny k pokácení (kácení v minimálním nutném rozsahu). Musí
být realizováno opatření pro zachování zbytkové zeleně (ochrana kmene a ochrana kořenové
části) během výstavby. V dalším stupni projektové dokumentace musí být vypracován plán
ozelenění. Svahy násypů a zářezů musí být zatravněny a osázeny dřevinami při preferenci
geograficky původních dřevin.
(16) Vliv na krajinný ráz. Silniční obchvat Dubé je veden převážně otevřenou zemědělskou
krajinnou. Předpokládá se lokální přijatelný zásah do krajinného rázu a to za dodržení všech
opatření na minimalizaci. Základním požadavkem je, aby stavbou nebyla vytvořena nová krajina
a urbanistická dominanta města. V dalších stupních projektové dokumentace je třeba věnovat
zvýšenou pozornost řešení technických detailů i estetického hlediska mostních objektů (popř.
protihlukové stěny u V1, V2). Dále silniční novostavbu doplnit vhodnou stromovou zelení a to
zejména na pohledově otevřených úsecích, která bude plnit funkci částečné optické clony.
Výsadbou zeleně se rozčlení zemědělská krajina a zvýší se ekologická stabilita území.
(17) Vliv na archeologické památky. Širší zájmové území je územím s potenciálními
archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst.2 zákona 20/87 Sb. o státní památkové péči ve znění
novely č. 242/92 Sb., proto je doporučeno realizovat v rámci výstavby archeologický dozor. Ještě
před zahájením vlastní výstavby provést záchranný archeologický průzkum (1. povrchová terénní
EVERNIA s.r.o.
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prospekce, 2. ověření výsledků prospekce - potvrzení lokalit, 3. archeologický výzkum na
lokalitách). Z evidovaných kulturních památek jsou dotčené výstavbou sochy (socha P. Marie t.č.
pouze podstavec, socha sv. J. Nepomuckého), které musí být přesunuty na nezbytně nutnou
vzdálenost. V Dubé byla Vyhláškou MK ČR č. 476/92 v roce 1992 vyhlášena městská památková
zóna pro zachování středověkého půdorysu osídlení.
Závěr
(18) Posuzovaný záměr „Silnice I/9 - obchvat Dubá“ byl navržen po technické stránce ve třech
variantách. Po provedeném hodnocení lze konstatovat, že u žádné z navržených variant nebyly
nalezeny takové skutečnosti, které by z hlediska vlivů na životní prostředí zcela vylučovaly její
realizaci. Všechny varianty jsou za určitých podmínek realizovatelné, ale liší se mezi sebou svojí
přijatelností. Jako nejvhodnější byla vyhodnocena varianta 3. Ta je hodnocena rovněž jako
nejvhodnější z hlediska technického a bezpečnostního, a proto ji celkově doporučujeme
k realizaci. Varianta 2 je méně vhodná. Varianta 1 je nejméně vhodná především z hlediska
vyššího negativního vlivu na obyvatelstvo a obec, a proto její realizaci nedoporučujeme.
(19) Na základě této předkládané Dokumentace podle zákona č. 100/2001 Sb. je možné
konstatovat, že navrhovaná novostavba nemá významný negativní vliv na životní prostředí a že
při dodržení definovaných podmínek a opatření bude její vliv na podlimitní přijatelné úrovni.
Realizací záměru dojde ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a ke snížení
negativních vlivů na obyvatelstvo oproti stávajícími stavu. Nebyly shledány žádné závažné
skutečnosti, které by bránily realizaci záměru, a proto lze záměr doporučit k realizaci ve
variantě 3.
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Definice vybraných pojmů a odborné terminologie
území, které neumožňuje rozhodující části organismů trvalou dlouhodobou
existenci, avšak umožňuje jejich migraci mezi biocentry a tím vytváří
z oddělených biocenter síť
biotop
soubor veškerých neživých a živých činitelů, které ve vzájemném působení
vytvářejí životní prostředí určitého jedince, druhu, populace, společenstva
ekosystém
funkční soustava živých a neživých složek životního prostředí, jež jsou navzájem
spojeny výměnou látek, tokem energie a předáváním informací, které se vzájemně
ovlivňují a vyvíjejí v určitém čase a prostoru
hladina hluku
hladina akustického tlaku LAeq, zjištěná, resp. měřená při použití váhového filtru a
zvukoměru
ekvivalentní hladina hluku hladina hluku LAeq určená z časového rozložení. Je to rozhodná veličina pro
hygienické hodnocení
fluviální
říční
fytocenologie
nauka o rostlinných společenstvech
geomorfologie
nauka o tvarech zemského povrchu a jeho vývoji
inundační území
území, které je v období zvýšených průtoků vody pravidelně zaplavováno
mezofytikum
oblast opadavého listnatého lesa
nebezpečnost
je vlastnost látky způsobovat škodlivý účinek na zdraví člověka či na životní
prostředí. Je to vlastnost „vrozená“ (danou látku jI nelze zbavit), projeví se však
pouze tehdy, je-li člověk či jednotlivé ekosystémy životního prostředí jejímu vlivu
vystaveny tj. exponovány.
územní systém ekologické vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodně blízkých
stability
ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. rozlišujeme místní, lokální,
regionální a nadregionální
významný krajinný prvek ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která přispívá
k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní
toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále i části krajiny, které orgán ochrany přírody
zaregistruje jako významný krajinný prvek, zejména mokřady,stepní trávníky,
remízy, meze, trvalé travní porosty, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé a
přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy
porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků.
biokoridor

Použité zkratky
ČSN
ČSPHM
IHd
IHr
CHKO
CHOPAV
k.ú.
LAeq
MŽP
NOX
NV
PHS
PM10
ŽP
ÚP
ÚSES
VKP
ZPF

Česká státní norma
Čerpací stanice pohonných hmot
Průměrná denní koncentrace znečišťující látky [µg/m3]
Průměrná roční koncentrace znečišťující látky [µg/m3]
Chráněná krajinná oblast
Chráněná oblast přirozené akumulace vod
Katastrální území
Ekvivalentní hladina hluku A [dB(A)]
Ministerstvo životního prostředí
Oxidy dusíku
Nařízení vlády
Protihluková stěna
Respirační frakce prašného aerosolu s aerodynamickým průměrem 50% částic menších než 10µm
Životní prostředí
Územní plán
Územní systém ekologické stability
Významný krajinný prvek
Zemědělský půdní fond
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ÚVOD
Předkládaná zpráva je dokumentací podle § 8 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na
životní prostředí k záměru „Silnice I/9 - obchvat Dubá“. Záměr spadá do posouzení podle tohoto
zákona podle přílohy č.1 citovaného zákona, kategorie II, bod 10.15.
Předmětem dokumentace je posouzení severozápadního obchvatu obce Dubá a to ve třech
variantách. Hlavním účelem stavby je vytvoření alternativního dopravního spojení k průtahu
městem. Podstatou stavby je odstranění dopravně rizikového místa průjezdu, zejména nákladní
automobilové dopravy, po stávající silnici I/9 středem obce Dubá. Kromě podstatného zlepšení
návrhových prvků přeložky silnice povede výstavba obchvatu bezpochyby k zásadnímu zvýšení
bezpečnosti silničního provozu v daném úseku.
Řešení tohoto problému probíhalo v následujících etapách tak, aby bylo možné nalézt optimální
řešení jak z technického, tak i ekologického hlediska:
1. etapa: ekologický rozbor území
Metodikou krajinářského hodnocení bylo posouzeno širší zájmové území, byla vyznačena
hlavní problémová místa a provedena celková kategorizace území z hlediska jeho
průchodnosti. Krajinářské hodnocení zpracovala firma Evernia s.r.o., Liberec. Závěry
krajinářského hodnocení byly použity jako vstupní podklady pro 2. i 3. etapu.
2. etapa: technická studie
Na základě všech dostupných podkladů zpracovala firma Valbek spol. s r.o. Liberec
technickou studii, ve které rozpracovala tři možné varianty řešení, které jsou v souladu
s územním plánem. Technická studie byla základním podkladem pro 3. etapu.
3. etapa: oznámení podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.
Zpracovatelem oznámení je firma EVERNIA s.r.o. Liberec, r. 2003
Ze závěrů předchozích etap a na základě zjišťovacího řízení vyplynul požadavek na provedení
podrobného hodnocení a vypracování dokumentace podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.
vlivu stavby na životní prostředí. Zpracovatelem dokumentace je firma Evernia s.r.o., Liberec,
oprávněnou osobou podle zákona č. 100/2001 Sb. je RNDr. Petr Anděl, CSc.
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ČÁST A
Údaje o oznamovateli
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ÚDAJE O OZNAMOVATELI

1. Obchodní firma: Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Liberec
2. IČ: 659 93 390
3. Sídlo (bydliště): Zeyerova 1310, 460 55 Liberec 1
4. Jméno a příjmení oprávněného zástupce oznamovatele: Ing. Josef Jeníček, ředitel Správy
Liberec, tel. 485 108 515, Email: jenicek@rsd.lbc.cz
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ČÁST B
Údaje o záměru

I. Základní údaje
II. Údaje o vstupech
III. Údaje o výstupech
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
B.I.1. Název záměru
Silnice I/9 - obchvat Dubá.
B.I.2. Rozsah záměru
Záměr obchvatu města je posuzován ve třech vybraných variantách.
Posuzované varianty vedení obchvatu využívají nezastavěné území severozápadně od obce Dubá
a liší se vzdáleností od obydleného území, přičemž varianta 1 je zastavěnému území nejblíže a
varianta 3 je pak nejvzdálenější. Délka úprav přeložky jednotlivých variant je v rozmezí od 1,81
km pro variantu 1 do 2,95 km pro variantu 3.
Varianta 1 vychází z trasy obchvatu, tak jak je uvažována v územním plánu obce. Počátek trasy
v km 0,00 se odklání od stávající komunikace I/9 cca 350 m před začátkem obce ve směru od
Prahy, obchází město SZ obchvatem, přičemž překonává menší terénní prohlubeninu mostem o
délce 132 m (v km 1,12-1,30 a opět se napojuje na stávající I/9 v km 1,68 v oblasti zámeckého
parku. Celková délka trasy je 1,81 km.
Varianta 2 představuje kompromisní vedení trasy mezi variantami 1 a 3. Počátek trasy v km 0,00
je stejný jako u varianty 3. Trasa opouští současnou stopu silnice I/9 nad obcí Dubá, cca 750 m
před nebezpečnou zatáčkou ve směru od Prahy, čímž dochází k odstranění tohoto dopravně
problematického místa. Trasa obchází město velkým SZ obloukem, přičemž překonává menší
terénní prohlubeninu mostem o délce 242 m (v km 1,63-1,95) a opět se napojuje na stávající I/9
v km 2,25 cca 100 m za napojením varianty V1 v oblasti zámeckého parku. Celková délka trasy
je 2,55 km.
Varianta 3 z hlediska celkového směrového průběhu trasy představuje paralelu k variantě 1,
avšak ve větší vzdálenosti od obydleného území. Počátek trasy v km 0,00 je totožný s variantou
V2. Trasa obchází město mírným SZ obloukem, přičemž překonává dvě menší terénní
prohlubeniny mosty o délce 96 m (v km 1,66-1,74) a 135 m (v km 2,03-2,15) a opět se napojuje
na stávající I/9 v km 2,65 v oblasti cca 500 m nad benzínovou čerpací stanicí ve směru na Českou
Lípu. Celková délka trasy je 2,95 km.
Všechny varianty řeší rovněž napojení silnice II/260 ve směru na Úštěk, II/270 z Dubé ve směru
na Doksy.
Bližší popis variant je uveden v kap. B.I.6. V následující tabulce je uveden stručný přehled
základních technických charakteristik jednotlivých variant.
tabulka 1: Rozsah záměru
Položka
Délka [m]
Plocha vozovek hlavní trasy [m2]
Plocha přeložek a úprav dotčených komunikací [m2]
Nové mosty [m2]

EVERNIA s.r.o.

Varianta 1
1 810
18 000
15 650
1 365

Varianta 2
2 551
23 250
13 300
2 410

Varianta 3
2 950
27 550
12 150
2 200
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B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Záměr je umístěn v Libereckém kraji na území dřívějšího okresu Česká Lípa, v katastrálním
území obce Dubá. Zhruba z jedné poloviny náleží do CHKO Kokořínsko. Navrhovaný záměr je
v souladu s územním plánem obce.
tabulka 2: Základní údaje o dotčeném samosprávním celku
Město
Část obce
Kód části obce K.ú.
Plocha k.ú. [ ha ]
03329
63329
1493.6
Dubá
Dubá
Nový Berštejn
03331
Poznámka: K.ú. – katastrální území

Obr. č.1: Umístění zájmové oblasti
Zájmová oblast se nachází v k.ú. města Dubá v Libereckém kraji. Pověřenou obcí 2. stupně je
město Doksy a 3. stupně město Česká Lípa.
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B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Z hlediska charakteru záměru se jedná o novostavbu severozápadního obchvatu města. Přeložka
silnice I/9 nevyvolává střety s jinými stavbami. Trasa je v převážné části vedena na zemědělské
půdě (80%) a zčásti na lesní půdě (4%), přilehlé k trase koridoru.
Další charakteristiky:
Druh: Přeložka silnice I/9, komunikace I. tř., severozápadní obchvat města, liniová novostavba.
Kategorie: S 9,5/70, tzn. šířka 9,5 m při uvažované doporučené návrhové rychlosti 70 km/hod.
Kumulace s jinými záměry není v současné době známa.

B.I.5.

Zdůvodnění potřeby
zvažovaných variant

záměru

a

jeho

umístění,

včetně

přehledu

B.I.5.1. Zdůvodnění potřeby záměru
Cílem záměru je vybudování obchvatu obce Dubá. Trasa stávající komunikace I/9 (Praha –
Jiříkov) prochází v úseku Mělník – Česká Lípa obcí Dubá, a to centrem obce s nevyhovujícími
směrovými a výškovými parametry. Město leží v údolí a trasa silnice přímo v obci mezi stávající
zástavbou klesá a v zápětí stoupá o přibližně 20 m na necelý 1 km délky. V případě směrových
parametrů to jsou především nevyhovující poloměry zakružovacích oblouků a nevyhovující
šířkové uspořádání stávající komunikace, která již neodpovídá stávajícímu ani výhledovému
dopravnímu zatížení. Jedná se o nejzatíženější úsek v oblasti, podle „Výsledků sčítání dopravy na
dálniční a silniční síti v roce 2000“ projíždělo po silnici I/9 4 748 vozidel během 24 hodin a v
nejzatíženějším úseku obcí denně až 5 384 vozidel, z toho bylo 845 vozidel těžkých nákladních.
Nejvýznamnější silnicí II. třídy je silnice II/270 ve směru na Doksy s počtem cca 1300 vozidel za
24 hodin (r. 2000). Následují silnice II/260 ve směru na Úštěk s intenzitou cca 500 vozidel/24h a
silnice II/259, se zatížením cca 450 vozidel za 24 hodin. Silnice III. třídy jsou z hlediska
dopravního zatížení bezvýznamné.
Územní plán obce Dubá proto předpokládá, že silnice I/9 bude přeložena a okolo obce vedena
obchvatem severozápadním směrem. Kromě podstatného zlepšení návrhových prvků (větší
poloměry směrových oblouků, mírnější podélné sklony apod.) povede výstavba obchvatu
bezpochyby k zásadnímu zvýšení bezpečnosti silničního provozu v daném úseku. Úkolem této
studie je prověření vedení obchvatu tak, jak byl zanesen do ÚPD (územní plán Dubá), navržení
případných alternativ a posouzení všech variant. V územním plánu města je uvedena varianta
obchvatu č.1, avšak na základě posledního vývoje předpokládaného rozvoje obce byly doplněny
varianty č. 2 a č. 3, které jsou více vzdáleny od zastavěné zóny. Na základě úvah o dalším rozvoji
obce její vedení dospělo k závěru, že varianta 1 se nachází v těsné blízkosti obytné zóny a
omezovala by do značné míry možnosti jeho dalšího rozvoje. Z tohoto důvodu byla ze strany
obce v tomto roce předložena žádost o změnu ÚP na odbor územního plánování KÚ Libereckého
kraje. Bez ohledu na tento poslední vývoj byly v rámci oznámení vyhodnoceny všechny tři
varianty ve vztahu k nulové variantě, to je ke stávajícímu stavu.
Cílem tohoto záměru ze strany Ředitelství silnic a dálnic ČR je zlepšit dopravní spojení v tomto
nevyhovujícím úseku.
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B.I.5.2. Umístění záměru
Zájmové území se nachází v JZ části Libereckého kraje v katastrálním území města Dubá.
Dotčená oblast se nachází na území bývalého okresu Česká Lípa. Zhruba z jedné poloviny náleží
do CHKO Kokořínsko. Samotná obec Dubá leží v údolí s nadmořskou výškou okolo 265 metrů
mezi okolními vrchy o nadmořské výšce okolo 300 m. Souvislá zástavba je soustředěna
v blízkém okolí nejnižšího bodu údolí a jen ojediněle sleduje do větší vzdálenosti hlavní
komunikace, směrované radiálně k centru obce. Územím prochází jedna silnice I. třídy (I/9), tři
silnice II. třídy (II/260, II/270, II/259) a dvě silnice III. třídy. V obci ani v její těsné blízkosti se
nenachází žádný významnější průmyslový podnik, celá oblast je spíše zemědělského charakteru.

B.I.5.3. Zvažované varianty záměru
Záměr je předkládán ve třech variantách řešení využití území, které se nacházejí severozápadně
od obce. Navržené varianty jsou porovnávány s nulovou variantou:
varianta č.1: původní varianta zahrnutá v ÚP města (prochází nejblíže zastavěné části města),
varianta č.2: nově navržená varianta, více vzdálená od zastavěné části města,
varianta č.3: nově navržená varianta, nejvíce vzdálená od zastavěné části města,
nulová varianta – popis stávající situace v případě nerealizace tohoto záměru (stávající stav).
B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru

B.I.6.1. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Silnice I/9 prochází předmětným územím v severojižním směru, přičemž se její trasa ve směru od
jihu (od Mělníka) stáčí k východu a za obcí Dubá pokračuje ve směru severním, respektive
severozápadním (na Českou Lípu).
V rámci studie byly zkoumány tři základní varianty obchvatu města Dubá. Všechny tři shodně
obcházejí město západním směrem a byly navrženy v kategorii S9,5/70. Pro jednotlivé varianty je
podobné i směrové a výškové řešení. Základní rozdíl je hlavně v délce a výšce přemostění a
v použitých poloměrech směrových oblouků, což se projevuje na vzdálenosti jednotlivých variant
od obce. Stejně tak je pro všechny varianty obdobně řešeno napojení komunikací pro zajištění
dopravní obslužnosti obce – jedná se o napojení současné silnice I/9 ve směru z a do obce a dále
napojení silnice II/260 ve směru na Úštěk, napojení silnice II/270 ve směru na Doksy. Napojení
silnice III/2601, kterou jednotlivé varianty kříží po mostě, nebylo uvažováno. Všechny navržené
varianty umožní napojení sběrné komunikace z jihovýchodního směru tak, jak je uvažována v ÚP
(napojení silnice II/259 ve směru na Panskou Ves, Křenov bez nutnosti průjezdu centrem,
obsluha průmyslové zóny). Staničení variant je uvažováno ve směru od Prahy – ZÚ v km 0,00 na
Českou Lípu - KÚ.
Všechny navržené a posuzované varianty vedení obchvatu využívají nezastavěné území západně
od obce Dubá. Jednotlivé varianty se liší vzdáleností od obydleného území, přičemž varianta 1
(navržená dle předpokladu ÚP) je zastavěnému území nejblíže, varianta 3 je pak nejvzdálenější.
Délka úprav je v rozmezí 1,81 km (var. 1) do 2,95 km (var. 3). Pro návrh trasy byl rozhodujícím
průběh terénu, kdy trasa nejprve klesá do údolí a následně jeho hlubší část překračuje mostním
objektem.
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Varianta 1
Varianta vychází z trasy obchvatu, tak jak je uvažována v územním plánu obce. Počátek varianty
1 je v km 0,000 cca 100 m JV pod km 0,37 variant 2 a 3. Ze stávající silnice I/9 se v přímém
směru a v mírném zářezu před začátkem obce (ve směru od Prahy) odpojuje cca v km 0,15 a
levostranným směrovým obloukem o poloměru 500 m (délka přechodnic 70 m) se v klesání 2,4
% stáčí za zástavbu (v nejbližším místě cca 50 m od zástavby).
Na začátku úseku, v km 0,306 je navrženo napojení stykovou křižovatkou směrem do obce.
Následně trasa po mírném násypu přechází drobnou prohlubeň a dostává se do zářezu. V km
0,657 obchvat silnice I/9 podchází přeložku silnice II/260. Ta je přes obchvat převedena mostním
objektem délky 34 m a napojena stykovou křižovatkou v km 0,810. Pravostranným směrovým
obloukem (R=500 m, lp=70 m) poté obchvat sleduje hranici obce a přechází do stoupání 2,2 %.
Nejnižší bod trasy byl kvůli usnadnění odvodnění umístěn do místa mírného násypu v km 0,844 a
následně trasa vstupuje do zářezu hloubky až 10 m. Poté přechází údolní partii 132 metrů
dlouhým mostním objektem. Za mostem pokračuje opět v zářezu a levostranným směrovým
obloukem (R=425 m, lp=70 m), do kterého je zaústěno napojení stávající silnice I/9 směrem do
obce (km 1,600) a napojuje se na stávající I/9 směrem na Českou Lípu (prakticky souběžně
s variantou 2). Odbočení na silnici II/270 směrem na Doksy je přeloženo za ČSPHM, směrem
k České Lípě.
tabulka č. 3 : Výškové řešení varianty 1 obchvatu Dubá

úsek (km)
0,00 – 0,100
0,10 – 0,25
0,25 – 0,32
0,32 – 0,45
0,45 – 0,80
0,80 – 0,88
0,88 – 1,12
1,12 – 1,30
1,30 – 1,80
1,80 – 1,810

niveleta
po terénu
násyp
zářez mělký
násyp
zářez členitý
násyp mělký
zářez
most
zářez hluboký
po terénu

max. převýšení pozn.
3,5 m
1,0 m
4,7 m
5,6 m
1,6 m
9,3 m
12,6 m
13,0 m

napojení stáv. silnice I/9
v blízkosti stávající zástavby
km 0,657 nadjezd přel. sil. II/260
hluboký zářez před mostním obj.
most přes údolí a st. sil. III/2601
veliký zářez před napojením
konec úseku varianty 1

Součástí úpravy bude napřímení napojení silnice II/270 v délce 230 m, vybudování kolmého
křížení a zrušení části stávající komunikace od ČSPHM směrem na Doksy (se zachováním
možnosti obsluhy zemědělského areálu). Rovněž je uvažováno se zrušením části tělesa současné
silnice I/9 v blízkosti míst napojení na začátku obchvatu a u jeho konce.
Varianta 2
Trasa opouští současnou stopu silnice I/9 nad obcí Dubá a navazuje přitom na přímý úsek
v mírném stoupání (0,5 %). V km 0,290 je na obchvat stykovou křižovatkou napojena stávající
silnice I/9 směrem do obce. Trasa přechází do klesání 1,25 % a za napojením se opět
levostranným směrovým obloukem (R=500 m, lp=120 m) odklání od zástavby. Stále v klesání
1,25 % trasa přechází z násypu do zářezu, v km 0,883 je stykovou křižovatkou napojena silnice
II/260 a v km 0,965 její přeložka mostním objektem o délce 34 m přechází trasu obchvatu.
Následuje pravostranný směrový oblouk (R=450 m, lp=110 m). Do terénní prohlubně je opět
z důvodu usnadnění odvodnění zářezu umístěn nejnižší bod trasy (km 1,190) a ta následně stoupá
pod sklonem 1,45 %. Mezi km 1,69 – 1,92 překračuje obchvat 242 m dlouhým mostním
objektem údolí a za ním v mírném zářezu stoupá pod stále stejným sklonem až do prostoru
napojení stávající silnice I/9 směrem do obce (km 2,172). Napojení na stávající I/9 směrem na
Českou Lípu je provedeno levostranným směrovým obloukem (R=250 m, lp=90 m), již
v mírnějším sklonu 1,00%. Až do konce úseku poté pokračuje na mírném násypu, v prostoru před
EVERNIA s.r.o.
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ČSPHM je provedeno napojení obslužné komunikace (km 2,380), která zajistí obsluhu ČSPHM a
přilehlých objektů. Je opět navržena úprava napojení silnice II/270 v délce 230 m, včetně
vybudování kolmého napojení silnice II/270 na silnici I/9 v prostoru za ČSPHM a zrušení části
stávající komunikace od ČSPHM do prvního pravostranného směrového oblouku na silnici II/270
směrem na Doksy. Stejně tak je uvažováno se zrušením části tělesa současné silnice I/9 na
začátku a na konci úseku. Na začátku úseku je však potřeba přihlédnout k možnosti přístupu na
přilehlé pozemky. Než budovat novou komunikaci pro zajištění přístupu bude zřejmě výhodnější
ponechat část komunikace stávající.
tabulka č. 4: Výškové řešení varianty 2 obchvatu Dubá

úsek (km)

niveleta

0,00 – 0,13
0,13 – 0,28
0,28 – 0,47
0,47 – 0,85
0,85 – 1,27
1,27 – 1,35
1,35 – 1,63
1,62 – 1,95
1,95 – 2,17
2,17 – 2,551

zářez
násyp
zářez
násyp
zářez
násyp
zářez
most
zářez
násyp

max. převýšení pozn.
mělký
mělký
členitý
členitý

členitý

0,75 m
5,3 m
2,4 m
6,6 m
6,2 m
2,4 m
5,3 m
19,8 m
3,9 m
4,2 m

km 0,29 napojení stáv. I/9
násyp na poli
km0,965 nadjezd přeložky II/260
zářez na poli
most dl.242 m přes údolí a silnici
zářez před napojením stáv. I/9
násyp před KÚ varianty 2

Varianta 3
Třetí varianta má počátek totožný s variantou 2, to znamená, že na stávající silnici I/9 ve směru
od Prahy navazuje v přímém a mírném stoupání (0,5 %). Na tuto tečnu navazuje levostranný
směrový oblouk (R=1 500 m, lp=210 m), kterým se trasa obchvatu opět stáčí za zástavbu.
V km 0,290 je navrženo napojení současné silnice I/9 směrem do obce (styková křižovatka) a
trasa dále klesá ve sklonu 1,30 %. Cca od km 0,860 je trasa obchvatu vedena v zářezu s největší
hloubkou okolo 6 m, před tímto zářezem je stykovou křižovatkou napojena přeložka silnice
II/260, která obchvat v km 0,941 kříží nadjezdem délky 34 m. Trasa poté pravostranným
směrovým obloukem (R=750 m, lp=140 m) v poměrně velké vzdálenosti sleduje zástavbu.
Nejnižší bod trasy (286,858 m.n.m.) se nachází mezi dvěma zářezy na krátkém násypu (je opět
umístěn do terénní prohlubně tak, aby bylo snadnější z obou zářezů odvést vodu). Od nejnižšího
bodu stoupá trasa pod sklonem 1,95 %, v km 1,700 kříží mostním objektem délky 96 m údolí se
silnicí III/2601, dále pokračuje v zářezu do hloubky 4 m k druhému mostnímu objektu délky 135
m, kterým překračuje druhou část údolí. Za tímto mostem pokračuje trasa takřka po terénu, v km
2,455 je další vrchol výškového polygonu, za kterým se trasa již jen v mírném sklonu 1,10 %
přibližuje k napojení na stávající silnici I/9 ve směru na Českou Lípu. Napojení je provedeno
levostranný směrovým obloukem (R=500 m, lp=120 m). Do tohoto směrového oblouku je také
napojena přeložka silnice II/270 směrem na Doksy. Napojení silnice II/270 je provedeno
stykovou křižovatkou v km 2,315. Úprava silnice II/270 je pro tuto variantu o 150 m delší, neboť
prostřednictvím přeložené silnice II/270 je na obchvat napojena také komunikace směrem do
obce (stávající silnice I/9, včetně obsluhy prostoru ČSPHM). Napojení je provedeno sledem dvou
stykových křižovatek – ve směru od Doks nejprve křižovatka s odbočením do obce (a k ČSPHM)
a poté křižovatka s obchvatem I/9.
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tabulka č. 5 : Výškové řešení varianty 3 obchvatu Dubá

úsek (km)
0,00 – 0,13
0,13 – 0,27
0,27 – 0,47
0,47 – 0,57
0,57 – 0,67
0,67 – 0,83
0,83 – 1,23
1,23 – 1,32
1,32 – 1,63
1,63 – 1,76
1,76 – 1,93
1,93 – 2,15
2,15 – 2,31
2,31 – 2,45
2,45 – 2,85
2,85 – 2,95

niveleta
zářez mělký
násyp
zářez
násyp
zářez mělký
násyp
zářez dlouhý čl.
násyp mělký
zářez
most
zářez
most
zářez mělký
po terénu
násyp
po terénu

max. převýšení pozn.
1,0 m
6,0 m
3,1 m
1,9 m
1,5 m
5,6 m
5,2 m
1,5 m
6,1 m
13,8 m
3,1 m
17,5 m
0,9 m

km 0,941 nadjezd přel. sil. II/260
průchod po terénu mezi remízky
zářez na poli
most dl.96m přes silnici III/2601
most dl.135 m přes údolí

2,3 m
KÚ napojení na stáv. silnici I/9

Šířkové uspořádání
Obchvat je navržen se dvěma jízdními pruhy o základní šířce 3,5 m, vodícími proužky 0,25 m,
zpevněnou částí krajnice 0,5 m a nezpevněnou 0,5 m, tzn. o celkové šířce 9,5 m. Návrhová
rychlost je 70 km/h.
Závěrečné hodnocení variant z technického a technologického řešení záměru
Ve studii byly navrženy a zkoumány celkem tři varianty vedení obchvatu obce Dubá. První z nich
byla navržena dle předpokladu územního plánu obce, druhé dvě pak jako možné alternativy.
Varianta 1 je nejkratší, ale z toho důvodu se dostává do těsné blízkosti stávající zástavby obce.
Má rovněž oproti ostatním variantám větší podélné sklony.
Varianta 2 (stejně tak jako varianta 3) odstraňuje nebezpečné místo před obcí Dubá ve směru od
Mělníka (dva protisměrné oblouky v úseku s velkým převýšením). Je delší než varianta 1, údolí
s komunikací III/2601 však překračuje v jeho největší šířce, a tím vyvstává potřeba výstavby
velmi dlouhého mostního objektu (242 m). Napojení na stávající komunikaci je pak provedeno ve
stísněném prostoru u ČSPHM, zámku a stávající odbočky silnice II/270.
Varianta 3 pak má stejný začátek jako varianta 2, konec přeložky je umístěn do přehledného
úseku nad ČSPHM ve směru na Českou Lípu. Je variantou nejdelší, což odpovídá nejpříznivějším
návrhovým parametrům. Místo jednoho dlouhého mostního objektu však bude potřeba vybudovat
dva mostní objekty kratší (96 m a 135 m). Napojení silnice II/270 pak nejlépe odpovídá
požadavkům na bezpečnost.
Na základě poznatků získaných během projekčních prací je doporučena jako technicky
nejvhodnější varianta 3.
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B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení:
Ukončení:

rok 2008
rok 2009

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Zájmové území se nachází v Libereckém kraji a patří do samosprávy obce Dubá, do správy
pověřených obcí Doksy, Česká Lípa a Krajského úřadu Libereckého kraje.
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B.II. ÚDAJE O VSTUPECH
B.II.1. Zábor půdy
V souvislosti s realizací záměru dojde k záboru zemědělské a lesní půdy. Na základě současných
podkladových materiálů byl proveden orientační odhad záboru.
tabulka 6: Předběžné odhady záboru půdy u jednotlivých variant
Položka
Varianta 1
Plocha záboru půdy hlavní trasy včetně přeložek
[ m2 ]
33 650
Předpokládaná plocha rekultivovaných komunikací
[ m2 ]
3 800

Varianta 2

Varianta 3

36 550
3 800

39 700
6 175

Upřesnění množství záboru a specifikace trvalého odnětí a dočasného záboru půdy bude
zpracováno v rámci „Záborového elaborátu pro vynětí ze zemědělského půdního fondu (ZPF)“,
který bude součástí dokumentace pro územní rozhodnutí.
B.II.2. Odběr a spotřeba vody
Pro období výstavby se předpokládá, že bude k dispozici pitná voda ze stávajících odběrných
míst pitné vody v dotčeném katastrálním území, popř. bude zajištěna distribuce balené vody.
V případě napojení na stávající vodovodní řad budou podmínky odběru dohodnuty s SČVK
Česká Lípa. Její množství bude záviset na počtu pracovníků při uvažované spotřebě 2 l/den a
osobu. Tyto údaje budou známy až v případě výběru firmy, která bude stavbu realizovat.
Technologická voda bude potřeba při výrobě betonových směsí a při ošetřování tuhnoucího
betonu. Při vlastním provozu komunikace se nepředpokládají žádné nároky na pitnou vodu.
Předpokládá se spotřeba užitkové vody pro údržbu komunikace. Množství užitkové vody pro
údržbu bude obdobné jako u ostatních komunikací stejné kategorie, voda bude dodávána
z prostředků správce komunikace.
Nebude vyvolána potřeba zřízení nových zdrojů vody.
B.II.3. Surovinové a energetické zdroje
Výstavba komunikace si vyžádá potřebu množství surovinových a energetických zdrojů, které se
budou spotřebovávat buď přímo na staveništi nebo budou dováženy jako hotové díly (betonové
mostní konstrukce, roury, ocelové zábradlí, …) na stavbu. Největší objem budou představovat
zeminy pro zemní těleso. Ty budou získávány z vlastního prostoru staveniště.
Zemní práce nutné pro realizaci silničního tělesa budou prováděny v rozsahu trvalého záboru.
V následující tabulce je uvedena předpokládaná celková bilance zemin v rámci stavebních prací.
tabulka 7: Předpokládaná celková bilance zemin v rámci stavebních prací
Varianta
Výkop
Násyp
Přebytek zeminy
[ m3 ]
[ m3 ]
[ m3]

Varianta 1
Varianta 2
Varianta 3

206 800
83 200
91 200

22 500
69 000
37 900

184 300
14 200
53 300

Těžené zeminy budou ukládány na dočasné deponie. Předpokládá se jejich využití při realizaci
vlastní stavby. Přebytky zeminy budou nabídnuty k využití přímo v zájmové lokalitě.
Dále bude potřeba velké množství písku, štěrku, kameniva a živičného materiálu. Celková
konečná spotřeba bude záviset od použité technologie výstavby a na místních terénních
podmínkách.
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Energetické suroviny se budou spotřebovávat v rámci spotřeby pohonných hmot (nafta, benzin)
u stavební a dopravní mechanizace. Spotřeba elektrické energie bude minimální, protože
výstavba bude probíhat v denních hodinách. Elektrická energie se bude spotřebovávat v rámci
výroby stavebních směsí a v rámci personálního zázemí na staveništi. Detailní řešení ploch
zařízení staveniště bude v kompetenci vybraného zhotovitele stavby. Lokalizace zařízení
staveniště a napojení na elektrickou síť bude řešeno v dalších fázích záměru. Zajištění potřebného
příkonu elektrické energie pro zařízení staveniště a měření spotřeby bude v případě potřeby
realizováno ze stožárové trafostanice připojené provizorní přípojkou VN na základě dohody
s Rozvodnými závody SČE Česká Lípa.
V rámci stavby budou dále spotřebovávány mazací oleje a tuky u stavební a dopravní techniky.
Pohonné hmoty pro stavební mechanismy budou na staveniště přiváženy v cisternách, oleje
v barelech. Nákladní automobily budou zřejmě zásobovány pohonnými hmotami mimo staveniště
u čerpacích stanic. Celkové množství těchto energetických zdrojů a surovin nelze v současné fázi
přípravy záměru stanovit.
V návrhu stavby jsou dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu, konkrétní podmínky
budou specifikovány v dalším stupni projektové dokumentace. Stavba bude provedena v souladu
s platnými normami a předpisy, technickými a kvalitativními podmínkami. Stejně tak musí
vyhovět příslušným předpisům a normám i jednotlivé materiály, které budou při realizaci použity.
Zejména pak musí být v rámci prací přípravných i prováděcích a následně po zprovoznění stavby
dodržována Vyhláška č.104/1997 Sb., kterou se provádí Zákon o pozemních komunikacích a
Vyhláška č.137/1998 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu.
B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Posuzovaná stavba se stane součástí stávající infrastruktury. Za současného stavu je veškerá
doprava, a to místní i tranzitní, vedena po stávající silnici I/9, která prochází středem obce Dubá.
Vybudováním přeložky silnice vznikne obchvat obce pro tranzitní dopravu.
Během výstavby bude probíhat přeprava ornice a výkopového materiálu (největší množství
výkopů představuje varianta 1). Ornice bude dopravována na dočasnou deponii a později na
místo definitivního určení (rozprostření na svahy násypů a zářezů přeložky). Je důležité, aby
doprava materiálů probíhala po stávajících komunikacích a přitom příliš nezatěžovala vlastní
obec Dubá a Nový Berštejn. Je třeba minimalizovat využívání polních cest a vyloučit pojezdy
nákladních automobilů ve volné krajině. Dopravu materiálů na staveniště bude nutné vyřešit
v plánu organizace výstavby jednotlivých etap přeložky, v dalším stupni projektové přípravy.
Záměr nepředpokládá realizaci žádných obslužných zařízení (parkoviště, odpočívadla). Stavební
úpravy v rámci rekonstrukce nebudou negativně ovlivňovat vazbu na stávající dopravní
infrastrukturu. Během prací zůstane zachován provoz po stávající komunikaci s případnou
regulací v úsecích, kde budou probíhat stavební práce. Dopravně inženýrská opatření budou
upřesněna v dalším stupni projektové dokumentace.
Výstavba přeložky silnice I/9 vyžaduje úpravy stávající silniční sítě, jedná se o silnice II. a III.
třídy. V následující tabulce jsou popsány přeložky a úpravy stávajících silnic v zájmovém území.
tabulka č. 8: Přeložky a úpravy stávajících silnic v zájmovém území

Přeložky stávajících silnic a cest

charakteristika

II/260 Tuhaň – Pavličky – Dubá

silnice bude přeložena do nadjezdu nad
plánovanou přeložkou sil. I/9 – V1,V2, V3
II/270 Nový Berštejn – Vrchovany - Doksy úprava napojení severně nad čerpací
stanicí pohonných hmot Agip
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Detailní návrhy přeložek budou řešeny s vybranou variantou v dalším stupni projektové
dokumentace (DÚR).

B.III. Ú DAJE O VÝSTUPECH
B.III.1. Množství a druh emisí do ovzduší
Automobilová doprava produkuje vzhledem k charakteru spalovaných pohonných hmot široké
spektrum emisí. Množství a druh emisí bude rozděleno zvlášť pro období výstavby a provozu
komunikace.
B.III.1.1. Období výstavby
Bodové zdroje znečištění ovzduší se budou v omezené míře vyskytovat pouze v období výstavby
a budou se nacházet mimo zájmové území vlastní stavby (obalovna živičných směsí).
Jako plošný zdroj znečištění ovzduší je možné definovat emise vznikající na větší ploše, tj. na
pozemku, kde se záměr realizuje v období výstavby. Jedná se o produkci prachu ve složení
odpovídajícím běžným zeminám, analogie prachu z polí. Z odkryté plochy staveniště se dá
očekávat nárůst imisí poletavého prachu. Může se jednat o prašnost vznikající při manipulaci se
zeminami a stavebními materiály. Pro případ suché stavební plochy a zvýšené prašnosti by mělo
být v podmínkách na provádění stavby stanoveno, že při stavebních pracích je nutno zajistit
zkrápění proti nadměrné prašnosti. V současné době se předpokládá, že i když může krátkodobě
v rámci výstavby dojít k překročení hodnoty 50 µg/m3, velice pravděpodobně nedojde
k překročení denního limitu a tím spíše nebude tato hodnota překročena více než 7krát, jak
povoluje příslušné nařízení vlády (do 31. 12. 2004 dokonce 35krát).
Jako liniový zdroj emisí lze uvažovat emise z naftových motorů nákladních přepravních
prostředků převážející zeminy a stavební materiál.
B.III.1.2. Období provozu
Liniové zdroje
Liniovým zdrojem znečištění ovzduší je celá trasa komunikace, tj. automobilový provoz na této
komunikaci, kde dochází k produkci exhalací výfukových plynů z projíždějících vozidel.
Hlavními škodlivinami jsou NOx, CO, CxHy, a SO2 a dále emise prachu vznikající při spalování
pohonných hmot během jízdy dopravních prostředků.
Lze předpokládat postupný pokles emisních faktorů a tím i emisí NOx, CO a prachu
z automobilového provozu v důsledku toho, že v provozu postupně převládnou auta vybavená
účinnými katalyzátory. V souvislosti s předpokládaným technickým pokrokem ve vývoji motorů
emisní faktory v žádném případě nebudou vzrůstat.
Pro stanovení emisních faktorů je možné vycházet z následujících předpokladů:
• 40 km/h pro městský typ provozu,
• lehké nákladní automobily mají poloviční obsah motoru a poloviční výkon než těžké,
• ve spalinách z motorové nafty tvoří benzen 1/3 obsahu aromatických uhlovodíků stejně jako
ve spalinách z benzinu.
Emisní faktory pro benzo(a)pyren byly vypočtené z měření obsahu karcinogenních PAU ve
výfukových plynech. Vypočtené a použité emisní faktory jsou uvedené v následující tabulce.
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tabulka 9: Emisní faktory pro různé typy vozidel pro rok 2005
Nox
CO
benzen
Emise
(g/km/voz.) (g/km/voz.) (µg/km/voz.)
Osobní vozidla – městský provoz
0,88
9,27
1,0
lehká nákl.vozidla (do 3,5 t) – měst. provoz
1,04
6,43
2,0
těžká nákl.vozidla
7,98
7,25
3,2

BaP
(µg/km/voz.)
0,2
1,7
7,0

Poznámka: BaP – benzo(a)pyren, voz. – vozidlo

Pro látky emitované do ovzduší jsou stanoveny imisní limity a meze tolerance nařízením vlády č.
350/2002 Sb. Vzhledem k tomu, že část silničního obchvatu prochází územím
CHKO Kokořínsko, musí být v tomto území dodržen imisní limit pro oxidy dusíku NOx.
tabulka 10: Hodnoty imisních limitů a mezí tolerance pro vybrané látky
Znečišťující látka
aritmetický průměr za
limit/možný počet
období
překročení µg/m3
NO2 (ochrana zdraví lidí)
1h
200 / 18*
kalendářní rok
40 **
NOx (ochrana ekosystémů)
30
kalendářní rok
CO
8 h 5)
10 000
benzen
1 rok
5
PAU jako BaP
kalendářní rok
0,001

mez tolerance datum splnění
limitu
µg/m3
80 1)
1. 1. 2010
16 2)
1. 1. 2010
odedne účinnosti
1. 1. 2005
3)
5
1. 1. 2010
0,008 4)
1. 1. 2010

Poznámky:
*
krátkodobý hodinový limit
** roční limit
BaP benzo(a)pyren
1) bude se snižovat o 10 µg/m3 každý rok od roku 2002 do roku 2010
2) bude se snižovat o 2 µg/m3 každý rok od roku 2002 do roku 2010
3) bude se snižovat o 0,625 µg/m3 každý rok od 1. 1. 2003 do roku 2010
4) bude se snižovat o 1 ng/m3 každý rok od 1. 1. 2003 do roku 2010
5) maximální denní klouzavý průměr

V následující tabulce jsou uvedeny stručné výsledky „Rozptylové studie“, bližší popis výsledků
je uveden v kap. D.I.
tabulka 11: Výsledky rozptylové studie
Varianta

NO2
[µg/m3]

NOx
[µg/m3]

CO
[µg/m3]

Benzen
[µg/m3]

Benzo(a)pyren
[µg/m3]

1

1

10

100

0,2

0,000 000 5

2

1

-

25

0,1

0,000 000 2

3

0,65

-

20

0,1

0.000 000 15

Imisní limit

40

30

10 000

5

0,001

B.III.2. Množství a druh odpadních vod
Vznik odpadních vod během výstavby se nepředpokládá.
Staveniště bude náležitě vybaveno tak, aby veškeré produkované splaškové a jiné odpadní vody
byly řádně zneškodňovány a nedocházelo k znečišťování povrchových a podzemních vod
v recipientu. Množství produkovaných splaškových vod bude záležet na počtu pracovníků, což
bude upřesněno v dalším stupni projektové dokumentace.
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B.III.2.1. Množství dešťových vod
Odpadní vody z komunikací nejsou typickými odpadními vodami ve smyslu Zákona o vodách.
Množství dešťových vod je přímo úměrné délce tras (zpevněných ploch) jednotlivých variant,
a proto se předpokládá nejvyšší produkce vod u varianty 3 a nejnižší u varianty 1, přičemž by tato
produkce u jednotlivých variant neměla přesáhnout produkci dešťových vod u stávající trasy.
Srážkové vody splachují a rozpouštějí po kontaktu s povrchem komunikace zejména stopové
znečištění ropných látek z úkapů a chloridy z posypových solí.

B.III.3. Produkce a kategorizace odpadů
Problematika odpadů je rozdělena na období při výstavbě a období provozu komunikace.
Při výstavbě budou vznikat obvyklé druhy odpadů typické pro výstavbu komunikací. V časově
omezeném období výstavby bude vznikat větší množství odpadu (např. výkopová zemina). Dále
vznikne odpad, vybouraná živičná vrstva (výkop asfaltového betonu) z krátkých úseků stávajících
komunikací, které budou zrušeny.
V období provozu se jedná čistě o údržbu komunikace a nejbližšího okolí (příkopů), tzn. bude
zde v nespecifikovaných časových intervalech obecně soustředěných do jarní a letní údržby
z hlediska produkce pevných odpadů a zimní údržby (prohrnování sněhu) z hlediska produkce
kapalných odpadů.
Období výstavby
V následující tabulce je uveden předběžný výčet druhů kategorie ostatních a nebezpečných
odpadů, které mohou vznikat v období výstavby. Kategorizace je provedena podle katalogu
odpadů dle vyhlášky MŽP ČR č. 381/2001 Sb.
tabulka 12: Druhy ostatních odpadů, které mohou vznikat při výstavbě
P.č. Kód
Název odpadu
Předpokládané využití/zneškodnění
odpadu
1
02 01 03 Odpad rostlinných pletiv
Odprodej pro spálení, popř. štěpkování
2
17 01 01 Beton
Recyklace
3
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod č.17 03 01
Recyklace v mobilních zařízeních, využít
v nejbližší stacionární obalovně živičných
směsí.
4
17 04 05 Železo a ocel
Recyklace
5
17 04 07 Směsné kovy
Recyklace
6
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10
Recyklace
7
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03
Recyklace
8
08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod č. 08 01 11 Zneškodnění na zabezpečené skládce
9
17 02 01 Odpadní stavební dřevo
Odprodej pro spálení, popř. štěpkování
10
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
Recyklace
11
17 06 04 Izolační materiály
Uložení na zabezpečené skládce
12
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady
Recyklace
neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

13
14

20 03 01 Směsný komunální odpad
20 03 04 Kal ze septiků a žump
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tabulka 13: Druhy nebezpečných odpadů, které mohou vznikat při výstavbě
P.č. Kód
Název odpadu
Předpokládané využití/zneškodnění
odpadu
1.
07 03 04 Jiná organická rozpouštědla
Zneškodnění prostř. specializované firmy
2.
08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická zneškodnění uložením na zabezpečenou
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
skládku nebezpečných odpadů
3.
13 02 05 Nechlorované minerální motorové, převodové a recyklace
mazací oleje
4.
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo zneškodnění uložením na zabezpečenou
obaly těmito látkami znečištěné
skládku nebezpečných odpadů
5.
15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně zneškodnění spálením
olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící
tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými
látkami
6.
16 01 07 Olejové filtry
zneškodnění spálením
7.
17 03 03 Výrobky z dehtu (odpadní lepenka, odp.bit.emulze)
zneškodnění uložením na zabezpečenou
skládku nebezpečných odpadů
8.
17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
nakládání podle typu a koncentrace
škodliviny (biodegradace, solidifikace
apod.) popř. zabezpečenou skládku
nebezpečných odpadů
9.
17 09 03 Jiné stavební a demoliční odpady obsahující nakládání podle typu a koncentrace
nebezpečné látky
škodliviny (biodegradace, solidifikace
apod.) popř. zabezpečenou skládku
nebezpečných odpadů

Rostlinný odpad lze recyklovat prostřednictvím zahradnictví nebo technických služeb. Stavební
odpady je možno rovněž recyklovat přes recyklační zařízení v Zahrádkách a v Novém Boru.
Železný šrot zle zlikvidovat v Kovošrotu v České Lípě. Nebezpečné odpady budou
zneškodňovány prostřednictvím specializovaných firem.
Nakládání s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajišťovat dodavatel stavby. Doporučujeme,
aby co největší množství odpadů bylo využito jako druhotná surovina, buď v rámci posuzované
stavby nebo na souvisejících stavbách v zájmové lokalitě.
V rámci produkce běžného komunálního odpadu může dodavatel stavby využít po dohodě se
svozovou firmou stávající systém zneškodňování komunálního odpadu v zájmovém území, kde
jsou komunální odpady odváženy na skládku do Mšena.
Období provozu
V období provozu se jedná o údržbu komunikace a nejbližšího okolí (příkopů), popř. obnovu
nátěrů vodorovného dopravního značení, zábradlí, svodidel apod. Dle podkladů Krajské správy
silnic vzniká cca 1 t/km/rok komunálního odpadu (úlety a úmyslné znečišťování komunikací), 0,5
t/km/3 roky odpadů zeleně (listí, tráva, ořezy) a cca 300 t/km/5let zeminy a kamení z údržby
příkopů. Při následném provozu komunikace a její údržbě se předpokládá vznik následujících
ostatních odpadů.
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tabulka 14: Druhy ostatních odpadů, které mohou vznikat při provozu dle katalogu odpadů (V. č. 381/01 Sb.)
P.č. Kód odpadu Název odpadu
Předpokládané využití/zneškodnění
Opravy povrchu komunikace
1.
17 03 02
Asfaltové směsi
recyklace
2.
17 06 04
Izolační materiály
uložení na zabezpečené skládce
Údržba zeleně a čištění příkopů
3.
16 01 03
Pneumatiky
recyklace
4.
17 05 04
Zemina a kamení
recyklace (stavební materiál apod.)
5.
20 02 01
Biologicky rozložitelný odpad (odpad ze kompostování, popř. využití při rekultivacích
zeleně)
6.
20 03 01
Směsný komunální odpad
uložení na zabezpečenou skládku
7.
20 03 03
Uliční smetky
uložení na zabezpečenou skládku
Údržba kanalizace
8.
20 03 06
Odpad z čištění kanalizace
uložení na zabezpečenou skládku
tabulka 15: Druhy nebezpečných odpadů, které mohou vznikat při provozu
P.č. Kód odpadu Název odpadu
Předpokládané využití/zneškodnění
Opravy nátěrů
1.
08 01 11
Odpadní barvy a laky obsahující
zneškodnění uložením na zabezpečenou
organická rozpouštědla nebo jiné
skládku nebezpečných odpadů
nebezpečné látky
2.
15 01 10
Obaly obsahující zbytky nebezpečných recyklace
látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
Údržba zeleně a čištění příkopů
3.
17 05 03
Zemina a kamení obsahující nebezpečné nakládání podle typu a koncentrace škodliviny
látky (po haváriích)
(biodegradace, solidifikace apod.) popř.
zabezpečenou skládku nebezpečných odpadů
Čištění retenčních nádrží
4.
13 05 02
Kaly z odlučovačů oleje
biodegradace, solidifikace, spálení popř.
uložení
na
zabezpečenou
skládku
nebezpečných odpadů
5.
15 02 02
Absorpční činidla, filtrační materiály, spálení
čistící tkaniny a ochranné oděvy
znečištěné nebezpečnými látkami

Při realizaci přeložky a provozu stavby bude nakládáno s odpady v souladu se zákonem
č. 185/2001 Sb. O odpadech. V rámci dokumentace pro územní rozhodnutí byl zpracován
„Projekt odpadového hospodářství“, kde je mj. upozornění na určení odpovědného, odborně
způsobilého pracovníka, který bude odpovědný za oblast nakládání s odpady, a to jak pro období
výstavby (zajišťuje stavební firma), tak provozu (zajišťuje správce komunikace). Odpady je třeba
v okamžiku jejich vzniku třídit. U odpadů (zejména u výkopových zemin v blízkosti komunikace)
je třeba kontrolovat, zda odpad nemá některou z nebezpečných vlastností. Pro nakládání
s nebezpečnými druhy odpadů je nutný souhlas příslušného úřadu, který musí být vydán před
zahájením stavebních prací. Během výstavby a provozu komunikace je potřeba vést evidenci
množství produkovaných odpadů a způsobu nakládání s nimi. Odpady budou přednostně
využívány. Teprve, nebude-li možné odpad využít v rámci výstavby apod. a odpad nebude
možné nabídnout ani jiným subjektům k využití, tak původce zajistí jejich přednostní recyklaci,
energetické využití ve spalovně v Liberci popř. zneškodnění uložením na zabezpečené skládky
v okolí.
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B.III.4. Rizikové faktory

B.III.4.1. Hluk
Silniční doprava je významným zdrojem hluku. Hluk z dopravy vzniká nejprve při časově
omezené výstavbě komunikace a následně po jejím zprovoznění jako důsledek běžného provozu
vozidel, trvalé působení určité hladiny hluku. Komunikace působí jako liniový zdroj hluku.
Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru:
Nejvyšší přípustné hodnoty hluku jsou stanoveny nařízením vlády č. 502/2000 Sb. ve znění
nařízení vlády č. 88/2004 Sb. [1, 2] které nabylo účinnosti dnem 1. 4. 2004.
§ 12 Nejvyšší přípustné hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněných
venkovních prostorech staveb
(1) Hodnoty hluku se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T. V denní době se
stanoví pro osm souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin, v noční době pro
nejhlučnější hodinu, pro hluk z dopravy na veřejných komunikacích.
(2) Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A (s výjimkou hluku z leteckého
provozu a vysokoenergetického impulsního hluku) se stanoví součtem základní hladiny hluku
LAeq,T = 50 dB a příslušné korekce pro denní nebo noční dobu a místo podle přílohy č. 6
k tomuto nařízení.
(3) Pro provádění nových staveb a změn dokončených staveb je v době od 7 do 21 hodin
přípustná korekce +10 dB k nejvyšší přípustné ekvivalentní hladině akustického tlaku A
stanovené podle odstavce 2. Nejvyšší přípustná hodnota hluku ze stavební činnosti se pro dobu
kratší než 14 hodin vypočte způsobem uvedeným v příloze č. 6 k tomuto nařízení.
(4) Pokud by bylo technicky prokázáno, že ve stávající zástavbě po vyčerpání všech prostředků
její ochrany před hlukem není technicky možné dodržet ustanovení, je nutné potřebnou ochranu
chráněných vnitřních prostorů staveb před hlukem zajistit tak, aby bylo vyhověno podmínkám
stanoveným v § 11. Přitom musí být zachována možnost jejich potřebného větrání.
Pozn.: § 11 řeší nejvyšší přípustné hodnoty hluku v chráněných vnitřních prostorech staveb.
Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 502/2000 Sb.
Korekce pro stanovení nejvyšších přípustných hodnot hluku v chráněném venkovním prostoru a
v chráněných venkovních prostorech staveb
tabulka č.16: Korekce pro stanovení nejvyšších přípustných hodnot hluku

Způsob využití území
1)
Chráněné venkovní prostory staveb nemocnic
a staveb lázní
Chráněný venkovní prostor nemocnic
a lázní
Chráněné venkovní prostory ostatních staveb a
chráněné ostatní venkovní prostory

Korekce (dB)
2)
3)

4)

-5

0

+5

+15

0

0

+5

+15

0

+5

+10

+20

Poznámka – korekce uvedené v tabulce se nesčítají.
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Pro noční dobu se použije další korekce -10 dB s výjimkou hluku ze železniční dráhy, kde se
použije korekce -5 dB.
1) Použije se pro hluk z provozoven (např. továrny, výrobny, dílny, prádelny, stravovací a
kulturní zařízení) a z jiných stacionárních zdrojů (např. vzduchotechnické systémy,
kompresory, chladící agregáty). Použije se i pro hluk působený vozidly, která se pohybují na
neveřejných komunikacích (pozemní doprava a přeprava v areálech závodů, stavenišť apod.).
Dále pro hluk stavebních strojů pohybujících se v místě svého nasazení.
2) Použije se pro hluk z pozemní dopravy na veřejných komunikacích.
3) Použije se pro hluk v okolí hlavních pozemních komunikacích, kde hluk z dopravy na těchto
komunikacích je převažující a v ochranném pásmu drah.
4) Použije se pro starou hlukovou zátěž z pozemních komunikací a z drážní přepravy.Tato
korekce zůstává zachována i po rekonstrukci nebo opravě komunikace, při které nesmí dojít
ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněných venkovních prostorech staveb, a pro krátkodobé
objízdné trasy. Rekonstrukcí nebo opravou komunikace se rozumí položení nového povrchu,
výměna kolejového svršku, případně rozšíření vozovek při zachování směrového nebo
výškového vedení.
Pro stávající obytné objekty nacházející se v blízkosti obchvatu silnice I/9, kde je hluk z dopravy
na této komunikaci převažující, byly pro účely hodnocení akustické studie ve venkovním
prostředí ovlivňovaném hlukem z této komunikace uvažovány tyto nejvýše přípustné hodnoty
hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb:
základní hodnota hluku
LAeq,T = 50 dB
korekce pro chráněné venkovní prostory ostatních staveb a chráněné ostatní venkovní prostory
− korekce pro hluk v okolí hlavních pozemních komunikací podle odstavce 3) přílohy 6
k = + 10 dB
Této korekci odpovídá limit pro hluk z automobilové dopravy pro den LAeq,T = 60 dB, pro noc
LAeq,T = 50 dB.
Obchvat silnice I/9 kolem obce Dubá ve všech třech navržených variantách výrazně zklidní
situaci v obytné zástavbě obce. V současné době jsou v centru obce u obytných domů
překračovány nejvyšší přípustné hladiny hluku v denní i v noční době. Po realizaci obchvatu se
střed obce výrazně zklidní a ani v západní a severozápadní části, v jejímž dosahu bude trasa
obchvatu vedena, nedojde ke zvýšení hluku nad přípustné hodnoty u varianty 3. Pro ochranu
obytné zástavby je pro varianty 1 a 2 navržena protihluková stěna. Nejpříznivější variantou
z hlediska hlukové zátěže je varianta 3 (nejvzdálenější od obytné zástavby).
B.III.4.2. Vibrace
Automobilová doprava, zejména těžká nákladní, je výrazným zdrojem vibrací. Takto generované
vibrace nedosahují hodnot, které by mohly poškozovat lidské zdraví. S vlivem vibrací je třeba
počítat v přípravné fázi projektu na období výstavby.
V případě přeložky silnice I/9 lze prakticky vyloučit vliv vibrací od provozu na navržených
variantách na okolní zástavbu. V tomto směru je přeložka pro obec Dubá jistě přínosem, protože
právě stávající komunikace prochází v těsné blízkosti obytných objektů.
B.III.4.3. Radioaktivní, elektromagnetické záření
Výskyt radioaktivního a elektromagnetického záření se ve spojitosti se zamýšleným záměrem
neočekává ani při výstavbě, ani při trvalém provozu.

EVERNIA s.r.o.

strana 33

Dokumentace podle zákona č.100/2001 Sb.

Silnice I/9, obchvat Dubá

B.III.4.4. Rizika havárií
Rizika havárií spojená se zamýšlenou stavbou mohou být následující:
V době výstavby:
Riziko úniku pohonných hmot ze stavebních strojů do rozestavěného nezpevněného tělesa
komunikace v rámci výstavby komunikace. Toto riziko bude eliminováno souborem
preventivních opatření, které budou součástí dalšího stupně projektové dokumentace. V době
výstavby bude v prostoru stavby zakázána jakákoliv manipulace s rizikovými látkami (ropné
látky apod.).
V případě přívalových srážek hrozí splavení zeminy do údolí, ve kterém se nachází město.
K tomuto případu již v minulosti došlo. Dne 6.9.2001 bylo ze strany MěÚ Doksy zahájeno
správní řízení ve věci splavování orné půdy při přívalových deštích. Pozemek nad městem se
sklonem 3 % byl oset řepou a při přívalovém dešti došlo ke splachu ornice k bytovým domům
č.p. 323-326 a k zaplavení bytů a sklepů. Dne 29.10. 2001 bylo vydáno rozhodnutí o nápravném
opatření k odstranění závadného stavu na zemědělsky využívaném pozemku na p.p.č.443/18
v k.ú. Dubá. Nápravné opatření spočívalo ve změně druhů pěstovaných kulturních plodin, kde
místo kukuřice a řepy bude pěstovaná řepka ozimá, pšenice ozimá, ječmen ozimý a víceleté
pícniny. V případě opakování splachu by byla nařízena další technická opatření – ochranné
zatravnění a ochranné hráze. V případě realizace záměru je třeba s tímto potenciálním rizikem
počítat a přijmout příslušná preventivní opatření proti případnému úniku zemin do nižších poloh
tam, kde se v nižších polohách nacházejí obytné domy. Jedná se zejména o potenciální riziko pro
variantu 1 v úseku cca km 1,35- 1,7 a pro variantu 2 v úseku cca km 1,45- 1,7.
V době provozu:
Riziko havárie nákladních automobilů převážejících pohonné hmoty nebo chemikálie. Toto riziko
je eliminováno existujícími mezinárodními pravidly pro označení a vybavení vozidel pro
přepravu nebezpečných látek a systémem následného zásahu v případě vzniku podobných
událostí v rámci integrovaného zásahového systému (Policie ČR – Hasiči ČR).
B.III.5. Významné terénní úpravy a zásahy do krajiny
Vliv silničního obchvatu na krajinný ráz je dán technickými parametry stavby a krajinářskými
charakteristikami dotčeného území. Silniční novostavba, přeložka silnice I/9 v délce cca 1,8 km
až 2,95 km podle varianty, prochází většinou otevřenou krajinou při severozápadním okraji města
Dubá. Procházejí v nereprezentativní části Kokořínského bioregionu, se sníženou až průměrnou
krajinářskou hodnotou.
Silniční obchvat je veden převážně otevřenou zemědělskou krajinou, je tedy vystaven pohledům
z poměrně dalekého okolí. Ve střední části trasy (u varianty 2 v km 0,85 až 2,15 km, u varianty 3
v km 0,83 až 2,3 km, varianta 1 je vedena skoro v celé délce v zářezu) převažují zářezy, díky
nimž je trasa skryta pod úroveň terénu a tedy skryta pohledu z blízkého okolí a z míst ležících
níže než niveleta silnice. Zásahem do krajinného rázu je realizace mostního objektu (nejdelší u
varianty 2, délka mostu 242 m), který by mohl působit v krajině rušivě. Z dosavadních zkušeností
podobných staveb vyplývá, že jsou většinou vnímány antropocentricky a pozitivně, pokud jsou
vhodně architektonicky a stavebně řešeny a zasazeny do krajiny. Zemní těleso silniční stavby
bude v co nejkratší době ozeleněno, z důvodu estetického a také, aby nedocházelo k další erozi.
Svahy násypů a zářezů budou zatravněny a osázeny dřevinami, které geograficky odpovídají
původním a místním podmínkám.
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ČÁST C
Údaje o stavu životního prostředí
v dotčeném území

I. Výčet nejzávažnějších environmentálních
charakteristik dotčeného území
II. Charakteristika současného stavu životního
prostředí v dotčeném území
III. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí
v dotčeném území z hlediska jeho únosného
zatížení
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM
ÚZEMÍ
C.I.

VÝČET

NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH

ENVIRONMENTÁLNÍCH

CHARAKTERISTIK

DOTČENÉHO ÚZEMÍ

C.I.1. Celkový přehled výčtu nejzávažnějších environmentálních charakteristik
Silnice I/9 představuje významné regionální dopravní propojení severní se střední části republiky,
ve směru sever – jih Rumburk, Varnsdorf, Nový Bor, Česká Lípa, Mělník, Neratovice a Praha.
Vzhledem k jejímu využívání patří mezi nejzatíženější komunikace v dané oblasti. Záměr
vybudování severozápadního obchvatu obce Dubá představuje významný krok k zajištění
bezpečnosti obyvatel města a je důležitý i z hlediska dalšího rozvoje města. Zkvalitní významně
toto dopravní spojení.
Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik je uveden v následující tabulce. Ostatní
složky životního prostředí odpovídají charakteru zájmového území a nevykazují mimořádné
hodnoty. Při realizaci záměru budou v maximální míře respektovány níže uvedené prvky ochrany
přírody. V rámci CHKO Kokořínsko budou v maximální možné míře minimalizovány zásahy do
významných krajinných prvků.
tabulka 17: Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik
Environmentální charakteristiky
výskyt poznámka
územní systém ekologické stability
var. 2,3 se dotýkají lokálního biocentra
zvláště chráněná území
+
CHKO Kokořínsko, IV. pásmo, všechny varianty
přírodní parky
významné krajinné prvky
+
VKP ze z. č. 114/1992 Sb.
krajinný ráz
+
území historického, kulturního nebo
+
z 11.století doloženo středověké osídlení, okolní krajina
archeologického významu
osídlena již od pravěku
území hustě zalidněná
řídká hustota zalidnění, 39 obyvatel/km2
území zatěžovaná nad míru únosného zatížení
stabilizovaná oblast
staré ekologické zátěže
rekultivovaná skládka komunálního odpadu
seismicita
sesuvy
dobývací prostory
podzemní voda
+
CHOPAV Severočeská křída
ochranné pásmo
+
OP komunikací I, II. a III. třídy

C.I.2. Dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného využívání
Popis stávajícího stavu zájmové oblasti
Zájmové území pro přeložku silnice I/9 se nachází severozápadně od obce Dubá. Toto území
souhlasí s územním plánem obce. Stávající silnice I/9 s vysokou intenzitou dopravy, zejména
podílu nákladní, je vedena centrem obce Dubá. Je tedy zdrojem nehod, hluku, emisí, vibrací a
dalších nepříznivých vlivů na obyvatelstvo a město. Mezi priority trvale udržitelného rozvoje
obce patří právě vybudování obchvatu a vymístění tranzitní dopravy mimo obec. Z tohoto
hlediska je nejvýhodnější varianta 3, která ponechává dostatek volného prostoru mezi
severozápadním okrajem Dubé a přeložkou silnice I/9.
EVERNIA s.r.o.
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C.I.2.1. Ochranná pásma
Vlastní ochranné pásmo komunikace navrhované kategorie, tj. silnice I. třídy, S9,5/70, je 30 m na
obě strany od osy vozovky.
Ve vymezeném zájmovém území není žádný památný strom, tudíž se zde nenachází žádné
ochranné pásmo památných stromů.
V zájmovém území se nevyskytuje ochranné pásmo kulturních památek.
Dle registru ložisek nerostných surovin Geofondu Praha se v zájmovém hodnoceném území
nenalézá žádné takové ložisko, tudíž ani ochranné pásmo ložisek nerostných surovin.
V zájmové oblasti se vyskytuje ochranné pásmo lesa.
Dle zákona č. 114/1992 Sb. se ve vymezeném zájmovém území nachází chráněná krajinná oblast
Kokořínsko. Hranice CHKO Kokořínsko prochází cca v polovině k.ú. Dubá, prochází podél
silnice III/2601 Holany – Dubá a dále pokračuje centrem města a podél silnice Dubá – Nedamov
(III/27325). Ve IV. zóně (zóna nejnižší ochrany) se nachází téměř 50% popisovaného zájmového
území.
Celé zájmové území patří do chráněné oblasti přirozené akumulace podzemních vod CHOPAV
Severočeská křída.
Z hlediska pásem hygienické ochrany vodních zdrojů nezasahuji do vymezeného zájmového
prostoru žádné z těchto pásem. (RŽP MÚ Česká Lípa, SčVaK Česká Lípa) Nejbližší ochranné
pásmo II. stupně prameniště Liběchovka se nachází v nejbližší poloze cca 200 m západně od
vymezeného zájmového území, prameniště Nedamov-Ždírec pak jihovýchodně.
Z hlediska vodního hospodářství je nutno vzít na zřetel, že po pravé straně komunikace ve směru
Dubá – Pavličky (silnice II/260) je veden hlavní vodovodní přivaděč z vodojemu Zátyní do Dubé,
vodojem je napojen na vodní zdroj Liběchovka. Provedení: azbesto-cement průměr potrubí
150 mm (vyznačen v mapové příloze).
Stavba zasáhne do ochranných pásem řady inženýrských sítí nacházejících se v její těsné
blízkosti nebo přímo v navrhovaných variantách přeložky silnice I/9. Ve všech těchto případech
budou navrženy a vyprojektovány jejich úpravy či přeložky nebo bude řešeno křížení s
komunikací dle platných předpisů a norem. Překonání ochranných pásem inženýrských sítí je
však věcí technického řešení vlastní stavby a tudíž nepředstavuje problém, který by nějakým
zásadním způsobem ovlivňoval životní prostředí.
V zájmovém území se vyskytují ochranná pásma inženýrských sítí:
Tabulka č.18: Rozsah dotčených ochranných pásem
Ochranné pásmo
Rozsah
silnice I. třídy – I/9
50 m od osy komunikace (platí i v zastavěném území)
silnice II. třídy – II/260, II/270
25 m od osy vozovky na každou stranu
silnice III. třídy – III/2601
15 m od osy komunikace (mimo zastavěné území)
elektrické vedení VVN 220 kV
12 m od krajního vodiče
elektrické vedení VN 22 kV
10 m od krajního vodiče
elektrické vedení NN
1m od krajního vodiče
vodovod
2m
dálkový kabel Telecom
1,5 m
vodovod
2 m
plynovod VTL
20 m
kanalizace
3m
les
50 m
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C.I.2.2. Stávající územní zátěže
Jedinou známou starou územní zátěží je bývalá skládka komunálního odpadu u obce Horky, kam
byly ukládány komunální odpady z měst Dubá a Doksy a z okolních obcí. V současné době je
skládka uzavřená, byla opatřená vrchním izolačním prvkem zabraňujícím dalšímu vymývání
kontaminantů ze skládky, byla rekultivována, povrch skládky byl osázen stromy a celý objekt je
oplocen a monitorován.
Ve vlastním zájmovém území není známa žádná územní zátěž.
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C.II. C HARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ

C.II.1. Obyvatelstvo
Zájmový koridor variantního řešení obchvatu města Dubá byl zvolen v oblasti mimo zastavěné
území, kde se v současné době nachází zejména zemědělská půda. V následující tabulce je
uveden vývoj počtu obyvatel v širší spádové oblasti a přímo ve městě Dubá.
tabulka 19: Vývoj počtu obyvatel spádové oblasti a města Dubá
Rok
1930
1950
1970
1991
2001
4
668
2
904
2
526
2
013
1
757
Spádová oblast
1 417 1 145 1 097
1 183
1 240
Město Dubá

Hustota obyvatelstva ve spádové oblasti ve tvaru pravoúhlého trojúhelníku na ploše cca 45 km2
představovala v roce 1930 cca 104 obyv./km2, v roce 1991 představovala 45 obyv./km2 a v roce
2001 představovala 39 obyv./km2. Do tohoto počtu je nutné zahrnout i rekreanty, kteří se ve
spádové oblasti v roce 1991 pohybovali na počtu cca 1 600. Do roku 2010 se předpokládá nárůst
počtu obyvatel na 2 500 podporou individuální výstavby, což spolu s 2 300 rekreanty představuje
návrat ke stavu v roce 1930. Tzn. předpokládaná hustota obyvatelstva ve spádové oblasti k roku
2010 by měla dosahovat 107 obyv./km2. Skutečná hustota obyvatel se může měnit podle ročních
období, kdy se nejvyšší hustota předpokládá během letních měsíců – červenec a srpen, kdy jsou
kromě výše uvedených lůžkových kapacit využívány také letní tábořiště. V tomto období
skutečná hustota může dosahovat několikanásobku předpokládané hustoty obyvatel.

C.II.2. Ovzduší a klima

C.II.2.1. Ovzduší a současná imisní situace v lokalitě
Z hlediska znečištění ovzduší převládá v lokálních topeništích využívání pevných paliv, v menší
míře plyn a elektrická energie. Centrální zdroj tepla není ve městě k dispozici.
Imisní pozadí obecně se vyskytujících škodlivin (NO2, CO) je zjišťováno nejblíže ve stanicích
ČHMÚ Blíževedly a Česká Lípa, imise NOx v Panské Vsi asi 3 km od Dubé a v Jestřebí
(Ekotoxa). Imise benzenu a benzo(a)pyrenu jsou měřeny nejblíže v Ústí nad Labem v KHS
Pasteurova a v Praze, tyto hodnoty nejsou pro danou lokalitu relevantní.
Výsledky měření v roce 2003 a 2004 jsou převzaty z ročenky a jsou uvedeny v následující
tabulce.
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tabulka 20: Výsledky měření imisí NO2, NOx, v roce 2003 a 2004
NO2 [µg/m3]
Položky
Statistická
Blíževedly
Panská Ves
hodnota
r. 2003
r. 2003
r. 2004

hodinové hodnoty 1)
denní hodnoty
roční hodnota
Položky

Statistická
hodnota

hodinové hodnoty 1)
denní hodnoty
roční hodnota

maximální
98% kvantil
maximální
98% kvantil
průměr

maximální
98% kvantil
maximální
98% kvantil
průměr

55,1
55,1
39,1
35,4
17,3 1)
Panská Ves
r. 2003

48,0
33,0
15,8 1)

46,0
25,0
9,7 1)

67,7
31,4
9,9

NOx [µg/m3]
Jestřebí (Ekotoxa)
r. 2003
r. 2004

33,0
23,0
7,1

29,0
27,0
14,3 1)

Poznámka: 1) průměr z několika čtvrtletních průměrů
Zdroj: Znečištění ovzduší na území ČR 2003, 2004 - Souhrnný roční tabelární přehled , Internetová
stránka ČHMÚ Praha

Tabulka maximálních měřených hodnot je doplněna ročním průměrem a 98 % kvantilem, tzn.
hodnotou, pod kterou se nachází 98 % všech pozorování.
Podle mapy pole imisních koncentrací pro rok 2003 (zdroj ČHMÚ) leží posuzované území
v oblasti ročních koncentrací:
NO2
nižší než 26 mg/m3,
NOx
nižší než 19,5 mg/m3,
benzo(a)pyren
0,25 mg/m3 až 0,5 mg/m3.
tabulka 21: Výsledky měření kvality ovzduší na nejbližších stanicích za rok 2001
SO2 [µg/m3]
NOx [µg/m3]
PM10 [µg/m3]
Stanoviště
prům. k95
max.
prům. k95
max.
prům.
k90
max.
Česká Lípa
8
18
32
25
53
117
27
47
107
Blíževedly
7
18
33
15
31
49
30
47
80
Vysvětlivky:

prům. = aritmetický průměr
k95 = 95% kvantil, k90 = 90% kvantil z denních koncentrací
max. = denní maximum v daném roce

C.II.2.2. Imisní limity
Pro látky emitované do ovzduší jsou stanoveny imisní limity a meze tolerance nařízením vlády
č. 350/2002 Sb. [4].
Vzhledem k tomu, že část silničního obchvatu prochází územím CHKO Kokořínsko, musí být
v tomto území dodržen imisní limit pro oxidy dusíku NOx.
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tabulka22: Hodnoty imisních limitů a mezí tolerance pro vybrané látky
Znečišťující látka
aritmetický
Limit /možný počet
průměr za období překročení [µg/m3]
NO2
(ochrana zdraví lidí)
1h
200/18
kalendářní rok
40
NOx (ochrana ekosystémů)
kalendářní rok
30
CO
8 h 5)
10000
benzen
kalendářní rok
5
PAU (jako benzo(a)pyren)
kalendářní rok
0,001
1) bude se snižovat o 10 µg/m3 každý rok od roku 2002 do roku 2010
2) bude se snižovat o 2 µg/m3 každý rok od roku 2002 do roku 2010
3) bude se snižovat o 0,625 µg/m3 každý rok od 1. 1. 2003 do roku 2010
4) bude se snižovat o 1 ng/m3 každý rok od 1. 1. 2003 do roku 2010
5) maximální denní klouzavý průměr

Silnice I/9, obchvat Dubá

mez tolerance
[µg/m3]
80 1)
16 2)
-

datum splnění
limitu
1. 1. 2010
1. 1. 2010
ode dne účinn.

5 3)
0,008 4)

1. 1. 2010
1. 1. 2010

C.II.2.3. Klimatické poměry
Město Dubá leží v Jestřebské kotlině, která patří do oblasti mírně teplé a mírně suché. Průměrná
roční teplota je 7 až 8 oC. Léto je dlouhé, teplé, suché až mírně suché se 40 – 50 letními dny.
Zima je krátká, mírná, suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky (50 – 65 dní). Jaro a podzim
jsou mírné a teplé, poměrně krátké. Průměrné teploty vykazují tepelnou vyrovnanost klimatu bez
velkého kolísání během dne. Srážkově je oblast vyrovnaná, bez extrémně suchých a extrémně
vlhkých období.
Dubá se rozkládá v poměrně nízké nadmořské výšce 265 m n. m. Zájmová oblast patří do
klimatického regionu KR 5. Jedná se o oblast mírně teplou, s mírně vlhkými nížinnými partiemi a
suššími nižšími částmi pahorkatin. Průměrné roční srážky 650-750 mm, z toho na vegetační
období připadá 350 – 400 mm a na zimu 250 – 300 mm. Pravděpodobnost výskytu suchých
vegetačních období zde dosahuje 10-20 %. Zajímavostí jsou mezoklimatické odchylky až
extrémy, kdy hluboké kaňony pískovcových roklí se vyznačují výskytem teplotních inverzí a
z nich vyplývajícího zvratu vegetačních pásem.
Dominantní situaci představuje bezvětří. Zahrnuje téměř 55 % z celkové doby, tedy
4750 hod/rok. Na vítr o rychlosti vyšší než 2,5 m/s připadá pouze 13 % časového fondu, rychlost
nad 7,5 m/s má velmi nízkou četnost 0,3 %. Převládající směr větru je západní (12,3 %) a
severozápadní (8,8 %). Na směry jižní, JV a JZ připadá zhruba po 5 %, četnost severních a
východních větrů je nízká.
Na 3. a 4. třídu stability ovzduší, které jsou nejčastější na území Čech, připadá 51,6 %.
Nadprůměrné zastoupení stabilní a velmi stabilní atmosféry vytváří velmi příznivé podmínky pro
rozptyl z vyvýšených zdrojů. Tyto situace, při nichž může dojít k vytvoření inverzní vrstvy, jsou
však krajně nepříznivé pro imise škodlivin vyvolané nízkými zdroji, jejichž efektivní výška
nepřesahuje inverzní rozhraní. Konvektivní atmosféra, při které dochází k výraznému
přízemnímu znečištění z blízkých komínů, je zastoupena pouze 4,5 %, a to mimo hlavní topné
období.
tabulka 23: Směrová větrná růžice pro lokalitu Dubá ve výšce 10 m nad povrchem země
Směr větru
S
SV
V
JV
J
JZ
Z
3,4
1,8
3,5
5,4
5,2
4,7
12,3
Četnost [%]
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Jednotlivé třídy stability lze charakterizovat následovně:
I. stabilitní třída superstabilní - vertikální výměna vrstev ovzduší prakticky potlačena, tvorba
volných inverzních stavů. Výskyt v nočních a ranních hodinách, především v chladném
půlroce. Maximální rychlost větru 2 m/s.
II. stabilitní třída stabilní - vertikální výměna ovzduší je stále nevýznamná, také doprovázena
inverzními situacemi. Maximální rychlost větru 3 m/s. Výskyt v nočních a ranních hodinách v
průběhu celého roku.
III. stabilitní třída izotermní - projevuje se již vertikální výměna ovzduší. Výskyt větru v
neomezené síle. V chladném období lze očekávat v dopoledních a odpoledních hodinách, v
létě v časných ranních a večerních hodinách.
IV. stabilitní třída normální - dobré podmínky pro rozptyl škodlivin, bez tvorby inverzních stavů,
neomezená síla větru. Vyskytuje se přes den, v době, kdy nepanuje významně sluneční svit.
Společně s III. stabilitní třídou mají v našich podmínkách zpravidla výrazně vyšší četnost
výskytu než ostatní třídy.
V. stabilitní třída konvektivní - projevuje se vysokou turbulencí ve vertikálním směru, která může
způsobovat, že se mohou nárazově vyskytovat vysoké koncentrace znečisťujících látek.
Nejvyšší rychlosti větru 5 m/s, výskyt v letních měsících v době, kdy je vysoká intenzita
slunečního svitu.

C.II.3. Hluk
Pro zhodnocení hluku byla firmou EkoMod zpracována Hluková studie, která je přílohou této
dokumentace. V souladu s platnou legislativou NV č. 502/2000 Sb. ve znění nařízení vlády
č.88/2004 Sb. (1,2), které nabylo účinnosti dnem 1. 4. 2004 :
Pro stávající obytné objekty nacházející se v blízkosti obchvatu silnice I/9, kde je hluk z dopravy
na této komunikaci převažující, byly pro účely hodnocení akustické studie ve venkovním
prostředí ovlivňovaném hlukem z této komunikace uvažovány tyto nejvýše přípustné hodnoty
hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb:
základní hodnota hluku
LAeq,T = 50 dB
korekce pro chráněné venkovní prostory ostatních staveb a chráněné ostatní venkovní prostory
−
korekce pro hluk v okolí hlavních pozemních komunikací podle odstavce 3) přílohy 6
k = + 10 dB
Této korekci odpovídá limit pro hluk z automobilové dopravy pro den LAeq,T = 60 dB, pro noc
LAeq,T = 50 dB
Silnice I/9 v posuzovaném úseku je navržena jako silnice kategorie S 11,5/80. Údaje o intenzitě
dopravy po sledovaném úseku silnice I/9 v roce 2010 a 2020 byly získány z výsledků sčítání
dopravy v roce 2000 po přepočtu růstových koeficientů ŘSD ČR. Přepočet počtu TNV
z výsledků sčítání byl proveden podle novelizované metodiky pro hodnocení hlukové zátěže.
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tabulka 24: Intenzita dopravy roce 2010 a 2020 (voz/24 hod)

silnice

I/9

sčítací úsek

TNV

OA

M

celkem

koef. 2010/2000

1,28

1,31

0,89

–

koef. 2010/2000

1,41

1,49

0,81

–

4-1126
rok 2000
od křiž. II/260 rok 2010
směr Č.Lípa
rok 2020

682

4505

34

5221

873

5902

30

6805

962

6712

28

7702

4-1119
rok 2000
od křiž. II/26 směr rok 2010
Mělník
rok 2020

652

3921

32

4605

835

5137

28

6000

919

5842

26

6787

Nulová varianta – stávající stav
V současné době prochází stávající silnice I/9 středem obce. Nevytváří zde sice typický uliční
kaňon, ale přesto je doprava v některých úsecích vedena bezprostředně podél obytné zástavby.
Jedná především o úsek s prudkým stoupáním z náměstí ve směru do České Lípy a úsek mezi
náměstím a kostelem, kde silnice prochází podél budovy základní školy a obytné zástavby středu
města.
Prakticky ve všech obytných domech podél silnice I/9 v Dubé 2 m před fasádou jsou při
zachování současného stavu a intenzitě dopravy překračovány limitní hodnoty hluku ve dne a
v noci. V roce 2010 budou překračovány limitní hodnoty akustického tlaku pro okolí hlavních
komunikací, to je 60 dB(A), resp. 50 dB(A). Očekávané ekvivalentní hladiny akustického tlaku
před domy ve vzdálenosti 10 m od osy komunikace jsou 65,5 dB v denní době a 55,9 dB v noční
době, v úseku stoupání směrem do České Lípy potom 67,0 dB v denní době a 57,3 dB v noční
době.

C.II.4. Voda
Při posuzování vlivu provozu silnice I. třídy na podzemní vody je třeba brát v úvahu, že u nově
budované silnice se ochrana podzemních vod zabezpečuje na úrovni současných odborných
znalostí.
Zdrojem možného znečištění jsou jednak motorová vozidla (úkapy paliva a maziv, výfukové
zplodiny, otěr pneumatik a drobné úniky dopravovaných látek), jednak zimní údržba
komunikace. Z dlouhodobých pozorování kvality podzemních vod v okolí rychlostních silnic a
dálnic vyplynulo, že vlastní provoz vozidel (mimo havarijní případy) se projevuje minimálně.
Největší obavy byly dříve ze zvýšených obsahů olova, ukázalo se však, že olovo se sorbuje na
jílovité minerály, a do podzemních vod se prakticky nedostává. V současné době se navíc stále
zvyšuje počet aut používajících bezolovnatý benzin, takže i tímto riziko znečištění výrazně klesá.
Rovněž úkapy ropných látek z motorových vozidel nejsou příliš nebezpečné, protože při velkém
rozptylu dochází snadno k jejich odbourávání a koncentrace ropných látek v podzemních vodách
v okolí silnic a dálnic se po určitém počátečním nárůstu dále nezvyšuje. Dochází postupně k
rovnováze mezi přírůstky znečištění a úbytky vlivem samočisticích procesů.
Zvyšování koncentrace organických látek ve vodách stékajících z povrchu silnice také není příliš
nebezpečné, neboť se jedná převážně o otěry pneumatik. I tyto organické látky se v přírodním
prostředí dobře odbourávají, díky svému velmi jemnému rozptýlení.
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Největším problémem vyplývajícím z provozu na komunikaci je zimní údržba, při které se na
povrch silnice aplikují velká množství posypových materiálů s vysokým obsahem chloridových
iontů.
Značné množství těchto solí je rozstřikováno vozidly do okolí silnice, takže do povrchových toků
se s odpadními vodami dostává pouze část z nich. Z tohoto hlediska jsou některé výpočty zvýšení
koncentrace chloridových iontů zejména v málo vodnatých tocích značně pesimistické, je však
nutno počítat s určitým zvýšením koncentrace chloridových iontů v podzemních vodách kvarterní
zvodně v okolí komunikace.
C.II.4.1. Povrchové vody
Širší zájmové území spadá do povodí Labe. V samotném zájmovém území plánovaného obchvatu
se nenachází žádná významná vodoteč (pouze bezejmenná příležitostná vodoteč v údolí
Lopušník). Městem (po jeho V okraji) protéká Dubský potok. Na území města je řada
neudržovaných vodních ploch. K nejbližším recipientům patří Liběchovka, která protéká asi
2 km J od města Dubá.
Liběchovka – vodárenský tok (č.h.p.1-12-03-020)
Mezi nejbližší pravostranné přítoky patří:
Dubský potok (1-12-03-020) – správce Státní lesy
Mezi nejbližší levostranné přítoky patří:
Bezejmenný potok z obce Březinka u Nedamova (1-12-03-021)
V okolí města se nachází řada rybníků. Nejblíže je Černý rybník v oblasti Nedamov, která je
vyhlášenou rekreační oblastí.
Zátopové území nebylo stanoveno.

C.II.4.2. Podzemní vody
Stručná charakteristika vodohospodářských poměrů a využívání jednotlivých zdrojů podzemních
vod v hodnoceném zájmovém území je uvedena následně.
Zdroje pitné vody
Vymezené zájmové území trasy budoucí přeložky silnice 1/9 prochází ve všech svých variantách
(V1, V2 a V3) Chráněnou oblastí přirozené akumulace vod Severočeská křída. Ta byla vyhlášena
na základě nařízení vlády České republiky č.85/1981 Sb. ze dne 24.června 1981 O chráněných
oblastech přirozené akumulace vod v České republice.
V širším okolí Dubé se vyskytuje celá řada velmi významných a využívaných zdrojů podzemních
vod vázaných na svrchnokřídová souvrství (Liběchovka, Nedamov-Ždírec a jiné, žádné z jejich
ochranných pásem však do vymezené zájmové plochy nezasahuje.
V celé obci Dubá je zaveden veřejný vodovod, vodárenská soustava je ve správě SčVaK Česká
Lípa. Zdrojem pitné vody jsou jímací objekty v prameništi Liběchovka, dále je pitná voda
přivedena vodovodním přivaděčem z vodojemu Zátyní do obce Dubá.
V obci je vybudována i veřejná kanalizační síť, ČOV je situována jihozápadně obce.
Není možné napojení dešťové kanalizace z přeložky silnice I/9 do kanalizačního řadu obce, dle
vyjádření SčVaK Česká Lípa.
V části severního okraje obce Dubá až k Novému Berštejnu již není veřejný vodovod zaveden.
Výjimku tvoří pouze objekt nové čerpací stanice pohonných hmot, kam byla vodovodní přípojka
na vlastní náklady provozovatele čerpací stanice provedena. Přípojka je vedena souběžně se
stávající komunikací ze středu obce. Ostatní objekty jsou zásobovány z vlastních zdrojů. Objekt
bývalého statku a zámek má zdroje (jímací studny) východně, které leží mimo zájmové území.
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Naproti čerpací stanici pohonných hmot Agip jsou situovány dvě starší bytovky č.p.7 a č.p.8
(původně statku, města, v každé bydlí 6 rodin), dnes privatizováno. Jako zdroj pitné a užitkové
vody slouží pro obě bytovky jímací hydrogeologický vrt, označený v příloze jako HV-1. Jímací
vrt je situován v těsné blízkosti č.p.7, v zahradě.
Vodní zdroj HV-1
Identifikace : Vrtaná studna u č.p.7. Vrt je 38 m hluboký, jímá vodu vázanou na svrchnokřídové
souvrství. Dle sdělení jednoho z obyvatel je hladina podzemní vody v úrovni cca 25 m pod
úrovní terénu.
Charakteristika objektu: využívaný vrt, osazen ponorným čerpadlem, zakryt je betonovým
zhlavím, v současné době pro měření nepřístupné
Významnost : v současné době maximální – 1 (jediný zdroj pitné a užitkové vody pro bytovky)
Charakteristika vlivu: hladina podzemní vody hluboce zaklesnutá, přirozená ochrana dostatečně
mocnou vrstvou horniny, riziko možného ohrožení vodního zdroje prakticky nulové – 5
(v současné době je silnice 1/9 stejně vzdálená od vodního zdroje jako bude při všech
uvažovaných variantách obchvatu)
Návrh opatření: nejsou nutná, silnice je v dostatečné vzdálenosti, celková přijatelnost zásahu
bezproblémová - 5
Poznámka : zdroj umístěn v zahradě severně od č.p.7
Zdroje přírodních léčivých a minerálních vod
Zdroje přírodních léčivých a minerálních vod se v zájmovém území nevyskytují.
Celkové zásoby a vydatnost místních zdrojů kvalitní podzemní vody z hlubinných vrtů přesahují
řádově potřeby zájmového území. V zájmové oblasti trasy plánovaného obchvatu ani v její těsné
blízkosti se nenacházejí žádné komerčně využívané zdroje pitné vody. Nejbližší využívané zdroje
jsou prameniště Pavličky (vydatnost 40 l/s) a vrty Nedamov (vydatnost 30 l/s). Vodu v lokalitě
Nedamov využívá společnost DUB 3000 pro výrobu balené pitné vody.

C.II.5. Půda
Půdní poměry
Podstatná část délky trasy ve všech variantách je vedena po zemědělské půdě (80%), lesní půda
zaujímá (do 4 %) z celkové délky trasy.
C.II..5.1. Zemědělská půda
Zcela převládajícím geologickým substrátem v hodnoceném území na zemědělské i lesní půdě
jsou sprašové hlíny (prachovice). Na tomto substrátu se v daných klimatických podmínkách
vyvinuly půdy typu hnědozem, v subtypu modální nebo luvická. Areály obou subtypů se prolínají
a přecházejí jeden ve druhý, subtyp hnědozem luvická může přecházet až v půdní typ luvizem
v subtypu modální.
Jedná se o půdy texturně hlinité, s dobrou zásobou organické hmoty, příznivými fyzikálními
vlastnostmi a průměrnými vlastnostmi vodního režimu.
Všechny uvedené půdní typy patří k velmi úrodným zemědělským půdám s vysokou
agronomickou hodnotou.
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Obecný popis vyskytujících se půdních typů
Hnědozem HN
Půdy s luvickým Bt-horizontem, pod melanickým Am-horizontem. Bez eluviálního E-horizontu.
Lessivace je jen mírná. Půdotvorným substrátem je většinou spraš a sprašová hlína, někdy jemné
váté písky, příp. polygenetické svahoviny. Hnědozemě vznikly pravděpodobně degradací
černozemí. Při postupném zvlhčení a ochlazení klimatu byly původní lesostepi vystřídány lesem.
Původní vegetaci tvořily doubravy a habrové doubravy. Půdy jsou hluboké, s malým množstvím
skeletu. Jsou živinami dobře zásobené, ale poněkud vysychavé (zásoba vody je však vyšší než u
černozemí). Reakce půdy je mírně kyselá až neutrální. Hodnota nasycenosti sorpčního komplexu
> 60-70%. Spodní části profilu bývají vápnité, s alkalickou reakcí. Významný typ nížin a plošin,
zhruba do nadmořské výšky 400 m.
Luvizem – LU
Půdy s eluviálním luvickým El-horizontem, pod humusovým Ah až Am-horizontem. Vyskytují
se zejména v nížinných a pahorkatinných oblastech. Vytvořily se hlavně na sprašových
materiálech (spraš, sprašová hlína, jemné váté písky), ale v podnebí poněkud humidnějším než u
hnědozemí (550 – 900 mm). Původním společenstvem byl listnatý les (tvořený hlavně dubem,
bukem, habrem, lípou).
Hlavním půdotvorným procesem je illimerizace. Horizont Bt mívá v důsledku illimerizace až
třikrát více jílu než El-horizont (koeficient texturní diferenciace B-horizontu > 2,2). Je málo
propustný pro vodu a proto v půdě často vzniká oglejení. V Bt-horizontu jsou na plochách
strukturních agregátů matně lesklé povlaky koloidů. Eluviální El horizont je až několik decimetrů
mocný, je charakteristický svým vybělením a lístkovitou strukturou. Iluviální Bt horizont má
většinou prizmatickou strukturu, často se známkami oglejení, zasahujícími až do El horizontu
(rezavé a černé bročky).
Jsou to půdy kyselé až mírně kyselé (pH vody je 4,5 - 6). Stupeň nasycení ve vymytých
horizontech El zpravidla 30-50%, v obohacených horizontech Bt +- 50-70%. Luvický El-horizont
bývá žlutavě až plavě zbarvený, je světlejší než Bt-horizont pod ním ležící. Luvizemě jsou dobře
zásobeny živinami, hůře vodou (sušší oblasti). Mají méně příznivé fyzikální vlastnosti (jsou
uléhavé). Vyskytují se v rovinatých terénech, na plochých úpatích svahů apod., nejvýše do
600 m n. m.
Tabulka č. 25: BPEJ a třídy ochrany ZPF pro varianty na trase

BPEJ
5.08.50
5.11.00

5.11.10

5.14.00

charakteristika HPJ z kódu BPEJ
černozemě, hnědozemě, i slabě oglejené, vždy však erodované, převážně
na spraších, zpravidla ve vyšší svažitosti, středně těžké
hnědozemě typické, černozemní, včetně slabě oglejených forem na
sprašových hlínách, středně těžké, s těžší spodinou, vodní režim příznivý
až vlhčí
hnědozemě typické, černozemní, včetně slabě oglejených forem na
sprašových hlínách, středně těžké, s těžší spodinou, vodní režim příznivý
až vlhčí
illimerizované půdy a hnědozemě illimerizované, včetně slabě oglejených
forem na sprašových hlínách a svahovinách, středně těžké, s těžkou
spodinou, vláhové poměry jsou příznivé
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tabulka č 26: Průchod variant trasy kvalitou půdy a zařazení do tříd ochrany

BPEJ
5.11.00
1. třída ochrany
5.11.10
1. třída ochrany
5.14.00
1. třída ochrany
5.08.50
3. třída ochrany
les
zastavěná plocha
stávající silnice
CELKEM
délka varianty

Délka podle variant (km)
V1
V2
V3

Délka ( %)
V1

V2

V3

70 %

71 %

73 %

0,00

0,22

0,44

0,955

0,97

0,92

0,32

0,62

0,78

0,18

0,24

0,29

10 %

9,5 %

10 %

0,08

0,06

0,12

4,5 %

2,5 %

4%

0,265

0,441

0,41

14,5 %

17 %

13 %

1,810

2,551

2,95

100 %

100 %

100 %

V zájmovém území výrazně převažují půdy typu hnědozemí a luvizemí. Zanedbatelná plocha je
pokrytá lesním porostem. Značná část délky navrhované trasy ve všech variantách tvoří stávající
komunikace.
Kontaminace půdy
V daném území není zjištěno plošné zvýšení obsahů rizikových látek v půdě vlivem
geologických podmínek nebo předešlé antropogenní činnosti (údaje podle registru
kontaminovaných ploch ÚKZÚZ).
C.II.5.2. Lesní půda
Kategorizace dotčených lesních pozemků dle aktuálního LHP
Podle aktuálních lesních hospodářských plánů (LHP) jsou všechny lesní pozemky zájmového
území zařazeny podle zákona č.289/1995Sb. do kategorie lesa hospodářského.
Specifikace lesních typů
V zájmovém území se vyskytuje pouze lesní typ 2B4. Jedná se o bohatou bukovou doubravu
válečkovou s ostřicí chlupatou. Mezi charakteristické vlastnosti tohoto lesního typu patří bohaté
nebo středně bohaté minerální podloží s normálně vyvinutou půdou typu mezotrofní až eutrofní
hnědé půdy, odolné k degradaci.
Funkce lesa je výrazně hospodářská, ekologické působení porostů infiltrační, výše produkce
většinou nadprůměrná. Přirozenou dřevinnou skladbou je dub 60%, buk 30%, habr 10%
s vtroušenými lípou, břekem, javorem mléčem a keři.
Vliv přemostění lokality Lopušník na lesní porosty, vliv na lesní komplex Berštejn a další vlivy
jsou popsány v kapitole D.I.5.1. Vlivy na lesní půdu
Posuzované lesní pozemky zájmového území plánovaného silničního obchvatu města Dubá byly
nejprve rozčleněny z pohledu Zákona o lesích (§3) na porostní půdu a bezlesí.
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Porostní půdu tak tvoří pozemky s porosty lesních dřevin a produktivní holiny, lesní průseky a
nezpevněné lesní cesty do šíře 4m, dočasné lesní skládky a další zařízení sloužící lesnímu
hospodářství a myslivosti, jejichž plocha nepřekračuje 0,04 ha.
Bezlesí lze charakterizovat jako pozemky lesních průseků a nezpevněných lesních cest
nezařazených do porostní půdy, dočasné lesní skládky, lesní školky, semeniště, plochy nad
produktovody a pod elektrovody, okusové plochy pro zvěř a jiná dočasná zařízení sloužící
lesnímu hospodářství a myslivosti, pokud zaujímají plochu větší než 0,04 ha.
Základem pro provedení hodnocení produkčního potenciálu lesů byly lesní typy respektive
soubory lesních typů.
Lesní typ je základní jednotkou diferenciace růstových podmínek a je charakterizován význačnou
kombinací druhů příslušné fytocenózy, půdními vlastnostmi a potenciální bonitou dřevin.
Soubor lesních typů je vyšší jednotkou, která spojuje jednotlivé lesní typy podle jejich
ekologické příbuznosti vyjádřené hospodářsky významnými vlastnostmi stanoviště.
Pro vyjádření hodnoty produkčního potenciálu lesů byly použity následující kategorie, které
vycházejí z hodnoty celkového průměrného přírůstu podle dřevin v cílové druhové skladbě.
Tabulka č. 27: Produkční potenciál lesů

PRODUKČNÍ POTENCIÁL
Kategorie

Mapa

Vysoký

Nadprůměrný

Průměrný

Podprůměrný

Nízký

Velmi nízký
Zájmové území, které je tvořeno řadou drobných lesních pozemků, lze z hlediska produkčního
potenciálu lesů hodnotit jako průměrné až nadprůměrné. Závěrem je nutné připomenout, že
hodnota lesních porostů z hlediska produkčního potenciálu může být zcela protichůdnou
k pohledu na hodnotu lesních porostů z hlediska mimoprodukčních funkcí lesa (půdoochranná,
vodoochranná, klimatická, biodiverzifikační atd.).
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C.II.6. Horninové prostředí a přírodní zdroje

C.II.6.1. Geomorfologické poměry území
Dle geomorfologického členění (Demek, Balatka et al., 1978) náleží zájmové území v provincii
Česká vysočina do geomorfologické soustavy Česká tabule.
Vymezené zájmové území je součástí Ralské pahorkatiny, část Dokeská pahorkatina, index
geomorfologické jednotky VI A - IA. Hlavní tektonické linie sledují směr SZ-JV, podobně jako
morfologie terénu.
V morfologii terénu v širší zájmové oblasti se střídají ploché pahorkatiny s poměrně ostře
zaříznutými údolími (údolí vodoteče Liběchovka východně od Dubé, Husarská soutěska a další),
mělké kotliny většinou silně podmáčené, tabulové útvary a vulkanická tělesa. Ta vynikají nad
okolní terén: Starý Berštejn, Maršovický vrch, táhlý vulkanický suk Dubová hora, který je tvořen
čedičovou horninou haunitem. Vypreparovaná skalní seskupení vytvářejí morfologicky
i geomorfologicky atraktivní útvary, které spolu s nápadnými znělcovými a čedičovými kupami a
kužely třetihorního sopečného původu vytvářejí charakteristický krajinný ráz charakterizovaný
pojmem „Dubské Švýcarsko“. Všechny varianty přeložky budou překonávat poměrně méně
zaříznutá údolí severně od obce Dubá, všechny varianty překlenují hlavní terénní depresi
s vodotečí pomocí mostních objektů.
C.II.6.2. Geologické poměry
Zájmové území hodnocené stavby se nachází v oblasti svrchnokřídových hornin České křídové
tabule, v tzv.lužické faciální oblasti. Svrchnokřídové horniny se rozhodující měrou podílejí na
geologické stavbě zájmového území.
Svrchní křída
Křídová sedimentační pánev se zde v průběhu ukládání křídových vrstev výrazně vyvíjela, byla
formována zvláště pohyby na poruchách směru SZ-JV. V depresích předkřídového reliéfu došlo
nejprve k sedimentaci vrstev sladkovodního cenomanu. Následující mořské cenomanské
sedimenty se ukládají na předchozí uloženiny sladkovodní, či nasedají přímo na permokarbonské
nebo krystalické podloží. Celkový ráz svrchnokřídových uloženin svědčí o oscilacích břežní čáry,
typická je zejména vertikální a plošná faciální proměnlivost křídových sedimentů psefitického,
psamitického a pelitického charakteru.
V zájmovém území jsou zastoupeny sedimenty od stáří cenomanu přes spodní, střední a ojediněle
i svrchní turon. Turonské horniny jsou zde vyvinuty převážně v písčitém vývoji, pouze
spodnoturonské sedimenty jsou vyvinuty ve slínité či prachovité facii. Střednoturonské sedimenty
jsou vyvinuty ve facii tzv. kvádrových pískovců (hrubě až středně zrnité křemité pískovce).
Celková mocnost svrchnokřídových sedimentů přesahuje stovky metrů.
Terciér
Terciérní vulkanity souvisejí s tektogenezí křídové pánve a projevy alkalického vulkanismu. V
zájmovém území se vyskytují převážně povrchové formy vyvřelin, které řadíme do východní
části Českého středohoří (fonolity, čediče). Částečně denudované a vypreparované vulkanity tvoří
dominantní povrchové tvary v širším okolí.
Kvarterní pokryvné útvary
Velmi pestrý je rovněž kvarterní pokryv, který tvoří eluvia a deluvia podložních křídových
hornin, eolické a říční sedimenty.
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Především plošný rozsah kvarterních říčních a potočních sedimentů je poměrně značný.
Nejrozšířenější jsou v údolní nivě vodoteče Liběchovka. Kvarterní pokryvy se skládají
z eluviálních písků, spraší nebo sprašových hlín, aluvií a fluviálně-deluviálních sedimentů.
Eluviální hlinité písky jsou produktem zvětrávání povrchu kvádrových pískovců. Aluvia jsou
převážně písčité jíly až jíly. Na ně navazují fluviálně-deluviální sedimenty v plochých údolích
s občasnými vodotečemi. Výplní údolí jsou jílovité hlíny.
Z eolických sedimentů se v zájmovém území vyskytují sprašové hlíny. Spraše a sprašové hlíny se
vyskytují na většině zájmového území s výjimkou výchozu pískovců a aluvií. Mocnosti spraší a
sprašových hlín běžně dosahují 1,5 m, ale mimo vyhrazenou zájmovou oblast (na jejím V okraji)
v okolí hřbitova a kina dosahují přes 5 m.
Geodynamické jevy, sesuvy
Dle registru sesuvných území České geologické služby (Geofondu Praha) se v zájmovém
hodnocené lokalitě nenalézají žádné svahové deformace, sesuvy aktivní, sesuvy pasivní ani
ostatní.
Poddolovaná území
Dle registru sesuvných území Geofondu Praha se v zájmovém hodnoceném území nenalézají
žádná poddolovaná území.
Ložiska nerostných surovin, výhradní, nevýhradní, prognózní
Dle registru ložisek nerostných surovin Geofondu Praha se v zájmovém hodnoceném území
nenalézá žádné takové ložisko.
Chráněná ložisková území
Dle registru ložisek nerostných surovin Geofondu Praha se v zájmovém hodnoceném území
nenalézá žádné chráněné ložisko.

C.II.6.3. Hydrogeologie
V rámci členění Směrného vodohospodářského plánu České republiky (M. Olmer, J. Kesl –
Hydrogeologické rajony, VÚV Praha 1990) lze zájmové území začlenit do hydrogeologického
rajonu 452 – Křída pravostranných přítoků Labe. Rajon je definován jako územní jednotka
s převažujícími specifickými podmínkami pro tvorbu určitého typu a režimu proudění
podzemních vod a lze v zásadě konstatovat, že v zájmovém území charakterizuje danou
hydrogeologickou strukturu.
V zájmové oblasti jsou v lužické faciální oblasti české křídové pánve, v závislosti na úložních
poměrech a vývoji křídových uloženin vyvinuty dvě relativně samostatné zvodně:
- bazální, vázaná na cenomanský, převážně pískovcový kolektor,
- střednoturonská, formující se převážně v kvádrových pískovcích středního turonu.
Rajon 452 představuje z hydrogeologického hlediska velmi významnou oblast, vyskytují se zde
vydatné zdroje kvalitních podzemních vod. Tento rajon zahrnuje plochu prakticky většiny
pravostranných přítoků Labe v prostoru mezi ústím Jizery a Lovosicemi (povodí Košáteckého
potoka, Pšovky, Liběchovky, Obrtky). Generelní směr proudění podzemní vody je směrem k jihu,
k Labi. Právě pískovce turonského horizontu tvoří nejdůležitější akumulaci kvalitní pitné vody a
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proto je toto území chráněnou oblastí přirozené akumulace podzemních vod - CHOPAV
Severočeská křída. CHOPAV Severočeská křída zasahuje převážnou část Libereckého kraje
(území bývalých okresů Česká Lípa, jihozápadní části okresů Liberec a Semily, okrajově i
Jablonec n.N.). Jedná se rozlohou o největší chráněnou oblast v ČR (celkem 3 750 km2) a celkem
územně zahrnuje centrální oblasti české křídy, území Děčínského Sněžníku, povodí Kamenice,
Ploučnice, Pojizeří a labských přítoků od Mělníka po ústí Ohře; celková využitelná kapacita se
odhaduje na cca 10 000 l/s.
Bazální cenomanský kolektor je vázán na psamity a psefity cenomanského stáří
(peruckokorycanské souvrství). Je uložen hluboko pod terénem a nemá smysl se jím
z praktického hlediska zabývat.
Střednoturonský kolektor je vázán na pískovce turonského stáří (tzv.jizerské souvrství). Jeho
propustnost je průlinově puklinová, generelní směr proudění k řece Labi.
Kvartérní kolektor je ve velmi úzké hydraulické souvislosti se střednoturonským kolektorem
nelze jej prakticky samostatně vyčlenit. Ostatní křídová souvrství pak mají úlohu izolátorů.
Nejvýznamnější zdroje jsou vázány na střednoturonský komplex tzv. kvádrových pískovců
mocných zde v závislosti na tektogenezi do cca 250 m. Intenzivně zvodnělé kvádrové pískovce
lze charakterizovat vysokým indexem průtočnosti Y, který se v zájmové oblasti pohybuje v
intervalu od 5,9 - 7,1. Celková průtočnost střednoturonského kolektoru se zde pohybuje v
průměru okolo 1-2 . 10-2 m2/s. Průměrnou propustnost střednoturonského kolektoru lze
charakterizovat hodnotami indexu propustnosti Z = 4,2 - 5,5. To odpovídá přibližně rozpětí
hodnot koeficientu filtrace od 2.10-5 m/s do 4.10-4 m/s. V převážné části zájmového území
vycházejí kvádrové pískovce středního turonu přímo na den a nejsou překryty mladšími
křídovými útvary, které vytváří střednoturonské zvodni hydraulickou ochranu. Zdroje jsou
potenciálně velmi citlivé k jakýmkoli negativním zásahům.
Přírodní zdroje (využitelnost kolektoru) byly stanoveny hydrologickým modelem a ověřeny
hydraulickým modelem v kategorii C2 C1 na 3 150 l/s. Využitelné zásoby kolektoru byly
stanoveny na 1 900 l/s.
Nejblíže zájmové oblasti (ale mimo zákres zájmové plochy) je využíváno prameniště
Liběchovka, kde jsou zásoby podzemní vody stanoveny na cca 260 l/s. Chemické složení
střednoturonského kolektoru je Ca – Mg – HCO3 s mineralizací do 500 mg/l. Za zmínku jistě
stojí i vydatný pramenní vývěr v obci Dubá Mariánský pramen, který je podmíněn
pravděpodobně tektogeneticky.
Zdroje pitné vody
Vymezené zájmové území trasy budoucí přeložky silnice 1/9 prochází ve všech svých variantách
/V1, V2 a V3/ Chráněnou oblastí přirozené akumulace vod Severočeská křída. Ta byla vyhlášena
na základě nařízení vlády České republiky č.85/1981 Sb. ze dne 24.června 1981 O chráněných
oblastech přirozené akumulace vod v České republice.
V širším okolí Dubé se vyskytuje celá řada velmi významných a využívaných zdrojů podzemních
vod vázaných na svrchnokřídová souvrství (Liběchovka, Nedamov-Ždírec a jiné), žádné z jejich
ochranných pásem však do vymezené zájmové plochy nezasahuje.
Zdroje přírodních léčivých a minerálních vod
Zdroje přírodních léčivých a minerálních vod se v zájmovém území nevyskytují.
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Stručná charakteristika vodohospodářských poměrů obce a usedlostí, které leží v zájmovém
území, je uvedena následně :
obec Dubá
V celé obci je zaveden veřejný vodovod, vodárenská soustava je ve správě SčVaK Česká Lípa.
Zdrojem pitné vody jsou jímací objekty v prameništi Liběchovka, dále je pitná voda přivedena
vodovodním přivaděčem z vodojemu Zátyní do obce Dubá. V obci je vybudována i veřejná
kanalizační síť, ČOV je situována jihozápadně obce.
Vyjádření SčVaK Česká Lípa k obchvatu komunikace bude následující : Nebude možné napojení
dešťové kanalizace z nové trasy přeložky silnice 1/9 do kanalizačního řadu města.
severní okraj obce Dubá – osada Nový Berštejn
Do této části Dubé již není veřejný vodovod zaveden. Výjimku tvoří pouze objekt nové čerpací
stanice PHM, kam byla vodovodní přípojka na vlastní náklady provozovatele ČS provedena.
Přípojka je vedena souběžně se stávající komunikací ze středu obce. Ostatní objekty jsou
zásobovány z vlastních zdrojů. Objekt bývalého statku a zámek má zdroje (jímací studny)
východně,mimo zájmové území.Naproti čerpací stanici Agip jsou situovány dvě starší bytovky
čp.7 a čp.8 (původně statku, města, v každé bydlí 6 rodin), dnes privatizováno. Jako zdroj pitné a
užitkové vody slouží pro obě bytovky jímací hydrogeologický vrt, označený v příloze jako HV-1.
Jímací vrt je situován v těsné blízkosti čp.7, v zahradě.
Vodní zdroj HV-1
Identifikace : Vrtaná studna u čp.7. Vrt je 38 m hluboký, jímá vodu vázanou na svrchnokřídové
souvrství.. Dle sdělení jednoho z obyvatel je hladina podzemní vody v úrovni cca 25 m pod
úrovní terénu.
Charakteristika objektu : využívaný vrt, osazen ponorným čerpadlem, zakryt je betonovým
zhlavím, v současné době pro měření nepřístupné
Významnost : v současné době maximální – 1 (jediný zdroj pitné a užitkové vody pro bytovky)
Charakteristika vlivu : hladina podzemní vody hluboce zaklesnutá, přirozená ochrana dostatečně
mocnou vrstvou horniny, riziko možného ohrožení vodního zdroje prakticky nulové – 5 (v
současné době je silnice 1/9 stejně vzdálená od vodního zdroje jako bude při všech uvažovaných
variantách obchvatu)
Návrh opatření : nejsou nutná, silnice je v dostatečné vzdálenosti, celková přijatelnost zásahu
bezproblémová - 5
Poznámka : zdroj umístěn v zahradě severně od čp.7
Tektonika
Zájmová oblast nepatří k tektonicky aktivním oblastem.
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C.II.7. Flóra, fauna a ekosystémy
C.II.7.1. Flóra
Obecná charakteristika, fytogeografie
Dle regionálně-fytogeografického členění (SKALICKÝ 1987) náleží zájmová lokalita do
Českomoravského mezofytika, okresu 51. Polomené hory. Tato jednotka se vkliňuje do
termofytika podél dolní Jizery a Labe, na severu hraničí s Českolipskou kotlinou, na
severovýchodě s Ralsko-bezdězskou tabulí. V květeně se uplatňuje kontrast mezi oligotrofními
stanovišti převážně nevápnitých pískovců s přirozeně rozšířenými lesy s proměnlivým
zastoupením borovice, buku a dubu a mezotrofními polohami na spraších, resp. sprašových
hlínách po obvodu pískovcové pahorkatiny. Květena mimo kvádrové pískovce je poměrně
bohatá, s četnými subtermofyty, jejichž frekvence roste od severu k jihu; bohatá a cenná je
květena na plošně omezených výchozech neovulkanitů. Floristicky zajímavé jsou rovněž
mokřadní biotopy v zahloubených údolích Pšovky, Liběchovky.
Potenciální přirozenou vegetaci vlastního zájmového území (cf. MIKYŠKA, NEUHÄUSL &
NEUHÄUSLOVÁ 1969, NEUHÄUSLOVÁ et al. 1998) tvoří dubohabřiny (sv. Carpinion), k nimž
okrajově, resp. ostrůvkovitě přistupují oligotrofní formace s hojnou borovicí, označované jako
brusinková doubrava (Vaccinio vitis-idaeae-Quercetum). Druhové složení původních listnatých
hájů je dosud poměrně dobře zachováno v zámeckém parku v Dubé, kde méně pozměněný porost
tvoří hojná lípa srdčitá (Tilia cordata) s doprovodem habru, klenu, mléče a sporadicky i buku. Na
bylinném patře se podílí mj. Acer campestre (lok.), Ajuga reptans, Anemonoides nemorosa,
Campanula rapunculoides, Campanula trachelium, Carex sylvatica, Dryopteris filix-mas,
Fragaria moschata, Galium odoratum, Hedera helix (hoj.), Chaerophyllum temulum, Lathyrus
vernus, Melica nutans, Moehringia trinervia, Poa nemoralis, Prenanthes purpurea, Pulmonaria
obscura, Stellaria holostea, Viola riviniana. Přestože je právě popsaný podrost dlouhodobě
antropogenně ovlivňován (v současnosti zejména sečením) nachází se v přirozenějším stavu, než
podrost lesů a remízků v blízkém okolí.
Potencionální vegetace území
Vegetační kryt v okolí Dubé je antropogenně ovlivněný člověkem, převažují zde zemědělsky
využívané plochy. Zbytky lesních porostů jsou tvořeny převážně kulturními bory nebo
smrčinami. Tyto porosty jsou floristicky chudé. Na vlhčích stanovištích je zastoupen smrk nebo
dub letní. Z původních porostů se na plošinách a stráních zachovaly fragmenty dubohabrových
hájů s některými teplomilnými prvky. V potoční nivě u Liběchovky se vyvinuly olšiny se
sasankou hajní, prvosenkou jarní a ojedinělou bledulí jarní, na vlhkých loukách rostou vstavače
májové a bradáčky.
Aktuální vegetace
Posuzované trasy jsou vedeny většinou po orné půdě v málo svažitém terénu, zpestření tvoří
erozní strže s přirozenější travinnou a lesní vegetací. Celkově je vegetace značně synantropně
ovlivněna a postrádá vysloveně cenné úseky. Popis vegetačních poměrů v trase obchvatu je
podán po dílčích lokalitách, řazených ve směru staničení.
Významné botanicko zoologické lokality
Na základě botanického průzkumu byly vytipovány významné botanické a zoologické lokality.
Protože v zájmovém území převažuje orná půda, zahrádky a obytná zástavba jsou z hlediska flóry
a vegetace významné veškeré remízky, keřové pásy podél cest a na loukách i větší lesíky.
Vytipované významné botanické a zoologické lokality s charakteristikou flórou a faunou jsou
uvedeny v následujícím přehledu a jsou vyznačeny v mapě Analytická - příroda:
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Lokalita č. 1 – začátek trasy, společný pro všechny varianty.
Společná trasa se odklání ze stávající silnice I/9 v místě pravotočivé zatáčky. Silnice je v levém
břehu (ve směru staničení) lemována mladším dubem (Quercus robur) a břízou, podrost je
travnatý, s Arrhenatherum elatius (hoj.), Festuca rubra, Phleum pratense, Coronilla varia, Rubus
sp., Geranium pratense, Hieracium racemosum, Tanacetum vulgare aj. V pravém břehu silnice
roste nesouvisle javor mléč, švestka, jabloň, šípková růže, podružně bez černý a dub letní.
V podrostu převažuje Arrhenatherum elatius s hojnou ruderální příměsí Dactylis glomerata,
Elytrigia repens, Urtica dioica aj.
Dále trasa vstupuje do okrajové části remízu. V jeho stromovém patru převládá borovice, hojně
doprovázená dubem zimním, břízou, místy s modřínem, podružně s lípou a dubem letním,
V keřovém patře je přítomen Sambucus nigra a Sorbus aucuparia. Na bylinném patře se účastní
Rubus fruticosus agg., Impatiens parviflora, Moehringia trinervia, Grossularia uva-crispa,
Geranium robertianum, Holcus mollis, Viola collina, sporadicky i Avenella flexuosa, Dryopteris
filix-mas a Solanum dulcamara. Jde tedy o porost značně hospodářsky ovlivněný, s nepůvodním
bylinným podrostem.
Při severním okraji se nachází maloplošný travní lem s Festuca rubra + Agrostis capillaris,
Galium verum, Hypericum perforatum, Knautia arvensis, Campanula rotundifolia, Trifolium
medium, Cerastium arvense, Hylotelephium cf. jullianum.
Dále trasa vstupuje na ornou půdu, t. č. osetou pšenicí.
Lokalita č. 2 – okraje stávající silnice I/9 před vjezdem do Dubé.
Silnice je nesouvisle lemována ovocnými stromy, zejména v levém břehu. Rostou zde jabloně,
švestky a slivoně, ojedinělý ořešák, v keřovém patře šípková růže a dále k Dubé i svída krvavá.
Bylinné patro je v pravém břehu travnatější, s Arrhenatherum elatius, Elytrigia repens aj.,
v levém břehu bylinné, s Arrhenatherum elatius, Artemisia vulgaris, Urtica dioica, Galium
aparine, Cirsium arvense, Heracleum sphondylium, Arctium x mixtum, Tanacetum vulgare,
Elytrigia repens, místy i Conium maculatum.
V bezprostředním doprovodu vozovky (v krajnici) rostou druhy tolerantní vůči zasolování:
Digitaria sanguinalis, Echinochloa crus-galli, Chenopodium album, Matricaria maritima,
Polygonum arenastrum, Puccinellia distans, Setaria viridis, Sonchus oleraceus aj.
Lokalita č. 3 – křížení silnice II/260.
V odřezu silnice rostou nesouvisle keře a nízké stromy: Swida sanguinea, Crataegus sp., Cerasus
avium, Ligustrum vulgare, Sambucus nigra. Místy jsou tyto křoviny vystřídány trávníky
s Arrhenatherum elatius, Festuca rubra, Galium verum, Campanula rotundifolia, Veronica
chamaedrys, Achillea millefolium, Galium album... Tragopogon pratensis, Pimpinella major,
Convolvulus arvensis, Vicia sepium, Coronilla varia. Při úpatí svahu se podél silnice, po obou
jejích stranách nacházejí drobná záhumenková políčka.
Na opačné straně silnice II/260 se jihovýchodně od var. 1 rozkládá skládka – antropogenní
plošina se zhutnělou půdou, se soustavou navážek po obvodu a zčásti i v ploše. Zajímavější
ruderální vegetaci zde tvoří Sisymbrium loeselii a Lactuca serriola, místy hojná je Melilotus
officinalis.
Trasa varianty 1 přechází přes záhumenky (jetel, řepa) lemované sečeným trávníkem, zčásti
relativně přirozeného typu. Navazující mez je porostlá dřevinami – švestkami, bezem černým,
méně hlohem a vrbou křehkou, na západě se nachází krátká linie vzrostlých akátů. Dále trasa
vstupuje na ruderalizovanou plochu s hoj. Torilis japonica, Elytrigia repens, Urtica dioica,
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Tussilago farfara (lok.), Cirsium arvense + Anthriscus sylvestris, Poa trivialis, Artemisia
vulgaris.
Západně od trasy se nachází drobný remízek či spíše shluk dřevin. Tvoří jej smrk (z velké části
již odumřelý), třešeň, bříza, jeřáb, hloh a vrba křehká, v plášti roste Symphoricarpos rivularis,
místy se Solidago gigantea. Podrost v remízku je ruderální, ochranářsky bezcenný.
Posléze trasa pokračuje přes travní úhor s Elytrigia repens + Epilobium collinum, Cirsium
arvense, Alchemilla sp., Ranunculus repens, Glechoma hederacea, Vicia sepium, Poa
angustifolia, Achillea millefolium, Vicia hirsuta, Galeopsis tetrahit...
Trasa variant 2 a 3 kříží silnici II/260 v blízkosti obslužného plynovodního objektu. Silnici zde
lemují slivoně, švestky a jediný ořešák, na ně navazují bylinotravní lada, která se na východ
poněkud rozšiřují. Na jejich druhové garnituře se podílí mj. Anthriscus sylvestris, Arrhenatherum
elatius, Cirsium arvense, Elytrigia repens, Festuca rubra, Fragaria viridis, Galium album,
Geranium pratense, Knautia arvensis, Tanacetum vulgare.
Lokalita č. 4 – přechod varianty 1 po okraji zástavby Dubé.
Trasa zde vstupuje do svahu v blízkosti zástavby rodinných domků. Při dolním okraji se nachází
linie slivoní (Prunus insititia), nad nimi navazuje udržovaná, převážně travnatá zahrada, v horní
části s nesouvislým shlukem ovocných stromů (třešeň, švestka). Poté trasa vstupuje na ornou
půdu, tč. s kulturou řepky.
Dále na SZ (mimo dosah trasy) navazují extenzivní až zanedbané subxerofilní trávníky – jde o
druhově bohaté porosty na přechodu svazů Arrhenatherion a Trifolion medii; nejhodnotnější
porosty se nacházejí v klínu křovin (hloh, svída, třešeň, líska). Jejich složení přibližuje následující
fytocenologický snímek (jedenáctičlenná stupnice pokryvnosti dle Domina a Hadače):
Plocha snímku 6x4 m, NW/20°; 27. 5. 2005.
E1 – pokryvnost 100 %, 18 druhů: Festuca rubra 7, Origanum vulgare 6, Clinopodium vulgare 5, Fragaria
viridis 4-5, Agrimonia eupatoria 4, Arrhenatherum elatius 4, Crataegus sp. 4, Galium album 3, Coronilla
varia 3, Plantago media 3, Convolvulus arvensis 3, Poa angustifolia 3, Lotus corniculatus 2, Pimpinella
saxifraga 2, Campanula rotundifolia 2, Artemisia vulgaris 2, Geranium pyrenaicum 1, Leucanthemum
ircutianum 1.

Lokalita č. 5 – přechod úžlabiny variantou 2 a 3 v okolí km 1,25.
Obě trasy jsou zde vedeny v prostoru mezi seskupením náletových dřevin na SZ a extenzivními
trávníky lemovanými křovinami na JV. „Remízek“ na SZ je dílem kulturní, dílem sukcesní
povahy, s výrazně nitrofilním podrostem. Tvoří jej pestrá garnitura dřevin – Salix cf. alba
(převislá), Padus avium aff., Picea pungens (jeden vzrostlý strom), Crataegus sp., Corylus
avellana, Sambucus nigra (hoj.); v podrostu Urtica dioica, Elytrigia repens, Arctium
tomentosum, Galium aparine, Humulus lupulus aj. Porost je nevzhledný, ochranářsky bezcenný.
Od jihovýchodu zasahuje v již jen mírném svahu louka s Arrhenatherum elatius, Galium album,
lok. i Elytrigia repens + Festuca rubra, Pimpinella saxifraga, Achillea millefolium, Lotus
corniculatus, Dactylis glomerata, Vicia sepium, Poa angustifolia, Knautia arvensis, lok. i
Agrimonia eupatoria a Clinopodium vulgare. Keřové lemy či shluky tvoří hloh, trnka, svída,
líska, třešeň, místy jabloň a slivoň.
Lokalita č. 6 – přechod údolíčka variantou 1, cca v km 1,1-1,4.
Trasa po přechodu orné půdy vstupuje do břehu cesty s relativně zapojeným porostem hlohu,
třešně a bezu černého; E1 je zde nitrofilní – Urtica dioica, Chelidonium majus, Galium aparine,
Geum urbanum, Impatiens parviflora, Aegopodium podagraria. Po vykřížení cesty vstupuje trasa
do uzavřené zahrádkářské kolonie a na pomezí extenzivních luk s roztroušenými ovocnými
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dřevinami a křovinami dosahuje silnice do Holan. Zde kříží dno údolí při okraji řídké zástavby se
zahradami. Na jihu je zahrada převážně travnatá, dále na sever je zahrada stinná, se stromovými
vrbami (Salix alba, S. fragilis) a střemchou, podrost je potlačen v důsledku výběhu drůbeže.
V lemu silnice zde roste mj. Reynoutria japonica a Telekia speciosa.
Poté trasa vstupuje do svahu, který je zde zalesněn nesouvislým porostem, na jihu spíše
křovinatým a nezapojeným. Stromové patro má druhotný charakter, s významným podílem
introdukovaných (geograficky nepůvodních) dřevin – borovice černé, akátu, místy i jírovce, dále
přistupuje lípa, smrk, bříza, v podrostu Sambucus nigra a Euonymus europaea. V E1 roste
Impatiens parviflora (hoj.), Chaerophyllum temulum, Geum urbanum, Viola riviniana. Na terase
v horní části svahu je světlina s nitrofilním porostem Amoria repens, Ballota nigra, Galium
aparine, Chaerophyllum temulum, Lamium album, Myosoton aquaticum, Stenactis annua, Urtica
dioica, Xanthoxalis fontana.
Poté trasa varianty 1 vstupuje na ornou půdu a později se přimyká k trase stávající silnice I/9.
Lokalita č. 7 – přechod údolíčka variantou 2, cca mezi km 1,6 a 2,0.
Trasa zde přechází údolíčko v místě jeho rozvětvení. Nejprve sestupuje po travnatém svahu
s neudržovanou loukou, na terénních stupních s roztroušenými nízkými dřevinami (hloh, solitérní
mladý dub). Travní porost je floristicky poměrně kvalitní, na jeho složení se účastní zejména
Arrhenatherum elatius, Festuca rubra, Poa angustifolia a Galium album, dále Coronilla varia,
Selinum carvifolia, Hypericum maculatum (lok.), Veronica chamaedrys, Ranunculus acris, Vicia
sepium, Galium verum, Jacea pratensis. Při vlhkém úpatí přistupuje Alopecurus pratensis,
Cirsium oleraceum, Carex gracilis, Carex hirta.
Dále trasa přechází (po mostním objektu) zatravněné dno údolíčka; porost je zde však v důsledku
stavebních prací zčásti narušený nebo alespoň rozvolněný, kvalitnější trávníky se nacházejí ve
svazích: Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata, Galium album (hoj.), Plantago lanceolata,
Crepis biennis, Coronilla varia, Silene vulgaris (roztr.), Daucus carota, Fragaria viridis, Knautia
arvensis, Tanacetum vulgare (lok.). Maloplošně je vyvinuto pěkné lemové společenstvo s hoj.
Agrimonia eupatoria + Festuca rubra, Vignea spicata, Fragaria viridis, Thymus pulegioides,
Coronilla varia, Galium verum, Poterium sanguisorba, Tithymalus cyparissias, Senecio
jacobaea.
Ve stromové mezi na severu rostou jívy, slivoně, duby letní a mléče.
Louka na dně úžlabiny dále po trase je již ruderálnější, mj. i s Calamagrostis epigeios.
Trasa pak přechází do zalesněného svahu, s nerovnoměrně smíšeným porostem habru, smrku,
břízy i akátu, v E2 s roztr. Sambucus nigra. Bylinné patro je opět přírodě vzdálené, nitrofilní,
s převažující Impatiens parviflora, dále s Geranium robertianum, Hieracium murorum, Poa
nemoralis (roztr.), Sambucus nigra, Grossularia uva-crispa, Viola cf. mirabilis, Chaerophyllum
temulum, Viola cf. riviniana (reichenbachiana?).
Při hraně svahu trasa ještě tečuje zanedbanou loučku následujícího složení: Festuca rubra (hoj.),
Alopecurus pratensis, Arrhenatherum elatius, Veronica chamaedrys, Pimpinella major, Cirsium
vulgare, Equisetum arvense, lok. Clinopodium vulgare, Agrimonia eupatoria, Chrysaspis dubia,
Brachypodium pinnatum. Loučka je od sousedního pole oddělena širokým lemem Urtica dioica a
Galium aparine.
Lokalita č. 8 – křížení boční úžlabiny variantou 3.
Trasa sestupuje po terasovitě členěné louce. V terénních stupních rostou nesouvisle nízké dřeviny
– třešeň, hloh, ořešák, švestka, šípková růže a bez černý. Travní porosty jsou dlouhodobě
zanedbané, jen místy ale výrazněji degradované. Na složení porostu se podílí zejména
Arrhenatherum elatius, místy i Brachypodium pinnatum, dále Poa angustifolia, Galium album,
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Coronilla varia, Fragaria viridis, Clinopodium vulgare, Galium verum, Trifolium medium,
Selinum carvifolia, Pimpinella major, Achillea millefolium, Festuca rubra, Bromopsis inermis
(lok.), Knautia arvensis, Campanula rotundifolia, Primula veris (zř.). Při úpatí je louka viditelně
zkulturněná, s nižším podílem hodnotných bylin; naopak přistupují nitrofilní a ruderální druhy –
Anthriscus sylvestris, Dactylis glomerata, Armoracia rusticana, Carduus crispus, Arctium
tomentosum, Geranium pyrenaicum. V doprovodu silnice rostou opět nízké dřeviny, při nich mj.
Telekia speciosa.
Za silnicí trasa zasahuje do krátkého, ale příkrého svahu porostlého zčásti křovinami (trnka, hloh,
jíva, podružně hrušeň polnička), zčásti (na J) mladší borovicí s příměsí dubu a třešně. Mimo
zapojený porost je nad silnicí vyvinuto xerofilní bylinné patro s Brachypodium pinnatum,
Agrimonia eupatoria, Galium verum, Festuca ovina, Coronilla varia, Lathyrus sylvestris, Viola
riviniana, Thymus pulegioides, Helianthemum grandiflorum (roztr.), Poterium sanguisorba,
Hieracium racemosum, Silene vulgaris, Leucanthemum vulgare. Pod stromovým porostem roste
Viola cf. mirabilis, Geranium robertianum, Dryopteris filix-mas.
Dále trasa vstupuje na sečenou loučku při hraně svahu, z obou stran lemovanou křovinami. Její
druhovou garnituru tvoří Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata, Tanacetum vulgare,
Anthriscus sylvestris, Veronica chamaedrys, Taraxacum sect. Ruderalia, Fragaria viridis,
Achillea millefolium, nehojně i Origanum vulgare.
Jižně od trasy (mimo její dosah) se dále rozkládají extenzivní, víceméně zkulturněné loučky
oddělené mezemi s porostem keřů a nízkých stromů.
Lokalita č. 9 – přechod hlavního údolí na trase var. 3 – cca km 1,95-2,2.
Trasa nejprve prochází při severním okraji zkulturněné loučky s Trisetum flavescens, Dactylis
glomerata, Taraxacum sect. Ruderalia (hoj.), Crepis biennis, Galium album, Plantago
lanceolata; při mezi s dřevinami roste též Agrimonia eupatoria, Origanum vulgare, Fragaria
viridis a Trifolium medium. Trasa zasahuje především do stromového pláště, který je zde tvořen
osikou, dubem letním, slivoní, mléčem a šípkovou růží.
Záhy trasa prochází boční strží s nehomogenním porostem keřů a stromů. Stromové patro tvoří
dub letní i zimní, hloh, bříza a třešeň, v podúrovni vystupuje třešeň, bez černý a hloh, okrajově i
trnka. Bylinné patro je výrazně nitrofilní, ve světlinatých úsecích s dominantní Urtica dioica, dále
s Impatiens parviflora, Geum urbanum, Poa trivialis, Glechoma hederacea, Humulus lupulus,
Galium aparine, Rubus idaeus.
V dolní části svahu je stromový porost zapojenější, tvořený zčásti vzrostlými osikami, zčásti
dubem zimním a letním, břízou, lískou, ojediněle i babykou a několika mladými buky. Bylinné
patro je zde opět nitrofilní povahy, nepůvodní, s Impatiens parviflora, Urtica dioica, Rubus
fruticosus agg., Geum urbanum, Moehringia trinervia.
Dno údolí je ploché, vlhké (se slabými prameništi), ostře ohraničené, s náznakem nízkého
skalního stupně při levém břehu. Dřeviny rostou pouze v březích – převládá habr, doprovodně
vystupuje dub, bříza, třešeň, osika a líska. Bylinné patro je nerovnoměrně vyvinuto, k obligátním
nitrofilům (Urtica dioica a Impatiens parviflora) přistupuje dosti hojná Anemonoides nemorosa,
Carex sylvatica, roztroušeně Viola cf. reichenbachiana, Sambucus nigra, zř. Dryopteris filix-mas.
Na levém břehu údolíčka trasa prochází zprvu zapojeným porostem habru s přimíšeným dubem,
lípou a břízou a jen se sporadicky vyvinutým bylinným patrem. V horní části svahu je porost
sukcesního (pionýrského) rázu, nehomogenní, s břízou, osikou, třešní (staré stromy), lípou,
dubem letním, mléčem, bezem černým a lískou. Podrost je bohatší, avšak prakticky bezcenný,
s hojnou Impatiens parviflora a dále s Urtica dioica, Geranium robertianum, Poa nemoralis.
Poté trasa vstupuje na ornou půdu, zde s jetelotravní směskou (Lolium perenne-Medicago sativa).
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Lokalita č. 10 – polní cesta (var. 3).
Asfaltová polní cesta je lemována četnými ovocnými stromy. Převládají jabloně, doprovodně
přistupuje švestka a slivoň, v keřovém patře šípková růže. Podrost tvoří nitrofilní lem s Urtica
dioica (dom.), Elytrigia repens, Galium aparine, Arctium tomentosum, Artemisia vulgaris,
Lactuca serriola, Rubus fruticosus agg. aj.
Lokalita č. 11 – lem silnice I/9 severně od Dubé.
Silnice je zde řídce lemovaná stromy. Z nich nejnápadnější jsou pyramidální topoly (Populus
nigra cv. Italica), dále zde rostou mladé kleny (vč. panašovaných kultivarů), jabloně, švestky,
ořešáky, jeřáby a jasany. Trávník je zkraje sečený, dále od vozovky s hojnějšími bylinami.
V druhové skladbě se uplatňuje mj. Arrhenatherum elatius, Poa angustifolia, Lolium perenne,
Dactylis glomerata, Convolvulus arvensis, Geranium pratense, Anthriscus sylvestris, Torilis
japonica, Cirsium arvense, Heracleum sphondylium, Allium vineale (lok.).

obrázek č. 2: Biologické lokality

Aktuální květena
Při floristickém průzkumu v červenci r. 2005 byly v navržených trasách silničního obchvatu
zaznamenány celkem 234 druhy vyšších rostlin (sem jsou počítány pouze druhy rostoucí
v místech uvažovaného záboru). Jejich úplný výčet, včetně doplňujících biologických a
ekologických charakteristik je obsažen v přehledu v příloze dokumentace Biologický průzkum.
Jde převážně o druhy synantropní vázané na silniční okraje, zpustlé plochy a ornou půdu (polní
plevele). Přirozenější květenu zastupují druhy mezofilních až subxerofilních luk (Arrhenatherion,
Bromion erecti) a bylinných lemů (Trifolion medii) a v omezeném počtu i druhy listnatých hájů
(Carpinion). Jde ovšem o druhy poměrně běžné, bez většího ochranářského významu. Nebyly
zjištěny žádné druhy zvláště chráněné dle Vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb. Zcela okrajový je i
výskyt ohrožených druhů dle červeného seznamu (PROCHÁZKA 2001). Sem náleží pouze dva
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druhy - Lycopsis arvensis (prlina rolní) a Pyrus pyraster (hrušeň polnička), oba v nejnižší
kategorii C4a, tj. méně běžné druhy vyžadující další pozornost. K druhům indikujícím přirozená
rostlinná společenstva a tedy ochranářsky hodnotnějším náleží zejména Acer campestre,
Agrimonia eupatoria, Allium vineale, Brachypodium pinnatum, Carex sylvatica, Carpinus
betulus, Clinopodium vulgare, Fragaria viridis, Helianthemum grandiflorum, Hieracium
racemosum, Ligustrum vulgare, Origanum vulgare, Poterium sanguisorba, Primula veris,
Selinum carvifolia, Silene nutans, Silene vulgaris, Swida sanguinea, Viola canina, Viola collina,
Viola cf. mirabilis.
Floristický přehled je uveden v příloze Dokumentace EIA Biologický průzkum.

C.II.7.2. Fauna
Fauna v okolí Dubé odpovídá svým složením a zastoupením druhů geologické stavbě území,
členitosti terénu a vegetačnímu krytu. Výskyt, druhové složení a rozšíření fauny je z velké části
vázáno na typy biotopů a rostlinná společenstva, popsaná v předchozí části kapitoly. Většina
zdejších společenstev je druhotná, ovlivněná lidskou činností. Nejméně ovlivněná jsou
společenstva skal, dolů a těžko přístupných vlhkých a močálových stanovišť, ty se však
v zájmovém koridoru nenacházejí.
Pro zájmové území je charakteristická mozaika antropogenních struktur (městská aglomerace,
rozsáhlé komplexy orné půdy, louky a pastviny). Tomu odpovídá i složení fauny. Jedná se
především o faunu příměstského charakteru, žijící na přechodové hranici mezi volnou přírodou a
městskou aglomerací. Ze současných druhů větších savců se vyskytuje poměrně hojně srnčí zvěř
a prase divoké. Z menších savců se hojně vyskytuje liška. Nejpočetnější skupinou obratlovců
v daném území jsou ptáci.
Celková charakteristika fauny širšího území a literární údaje
Podle hrubého zoogeografického členění (Zelený, 1972) spadá území do zóny opadavých lesů.
Podle Culka et al. (1996) zasahuje zájmové území okrajově do Kokořínského bioregionu. Část
území spadá do přechodné a nereprezentativní zóny. V bioregionu se vyskytuje hercynská
ochuzená fauna se západními vlivy (ježek západní, ropucha krátkonohá). Z významných druhů
v regionu vyskytují: savci - ježek západní (Erinaceus europaeus), ptáci - břehule říční (Riparia
riparia), havran polní (Corvus frugilegus), obojživelníci - ropucha krátkonohá (Bufo calamita),
mlok skvrnitý (Salamandra salamandra). Zájmové území se nachází v jednom mapovacím
čtverci 5453 síťového mapování (Pruner et Míka, 1996).
Z Černého rybníka u Dubé se uvádí výskyt skokana skřehotavého (Rana ridibunda). V okolí
Bukovce jihozápadně od Dubé prováděli v roce 1982 orientační entomologický průzkum J.
Kaiser a M. Honců, kteří zde nalezli asi 80 druhů brouků. M. Honců provedl v letech 1983-1984
entomologický inventarizační průzkum Tachovského vrchu. Uvádí z této lokality 165 druhů
hmyzu, z toho 130 druhů brouků. Tentýž autor provedl v roce 1989 průzkum údolí Květnice jižně
od Pavliček. Celkem zde zjistil 137 druhů hmyzu, z toho 115 druhů brouků. Faunu vodních
měkkýšů v Liběchovce zkoumal Beran (1995, 1996). Potvrdil zde výskyt velmi vzácných,
celoevropsky ohrožených druhů, např. vrkoč bažinný (Vertigo moulinsiana), oblovka velká
(Cochlicopa nitens), hrachovka říční (Pisidium amnicum), vrkoč útlý (Vertigo angusior) aj.
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Terénní posouzení území
Při terénních exkurzích byly prohlédnuty a posouzeny všechny tři varianty trasy s následujícím
výsledkem:
Z hlediska potenciálního výskytu fauny jsou nejvýznamnější obě rokle, které se v trase obchvatu
nacházejí. Východně ležící rokle je hluboce zaříznutá a zalesněná dubem, habrem, břízou a
smrkem. Na dně údolí se nachází periodický vodní tok. Na hranách této rokle se nacházejí
porosty dubu, třešně, hlohu a dalších dřevin. V podrostu se vyskytuje nitrofilní vegetace
s kopřivou a netýkavkou, což indikuje ovlivnění údolí splachy z okolních polí.
Západně ležící rokle je mělčí, sušší a prochází jí silnice III. třídy. Na svazích jsou husté porosty
křovin, v lemu silnice ovocné dřeviny. V dolní části údolí se nacházejí extenzívní louky
s roztroušenými dřevinami.
Obě rokle (údolí) mají význam jako přírodní refugia v denaturalizovaných plochách orné půdy.
V lesním porostu ve východní rokli a v křovinách obou roklí hnízdí pravděpodobně řada druhů
ptáků. Údolí má jistě i další významnou funkci: slouží jako přirozený biokoridor k migraci
živočichů.
Významné zoologické lokality
Protože v zájmovém území v okolí obce Dubá převažuje orná půda a zástavba se zahrádkářskými
koloniemi, z tohoto důvodu jsou významnými biotopy veškeré drobné remízky, meze, lesní pásy.
Vytipované zoologické lokality se shodují s výše uvedenými botanickými lokalitami. Přírodně a
zoologicky nejcennější v trase představuje údolí, které je nad městem a rozděluje se do dvou
samostatných roklí. Biologické lokality jsou patrné z mapy: Analytická – PŘÍRODA.
Přehled obratlovců v daném území
V následujícím přehledu jsou uvedeny druhy obratlovců, kteří se v zájmovém území
potencionálně vyskytují:
Obojživelníci:
skokan hnědý (Rana temproraria)
Plazi:
ještěrka obecná (Lacerta agilis)
slepýš křehký (Anguis fragilis)
užovka obojková (Natrix natrix)
Ptáci:
bažant obecný (Phasianus colchicus)
drozd zpěvný (Turdus philomelos)
jiřička obecná (Delichon urbica)
konipas bílý (Motacilla alba)
kos černý (Turdus merula)
kukačka obecná (Cuculus canorus)
lejsek šedý (Muscicapa striata)
pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis)
pěnice pokřovní (Sylvia curruca)
pěnkava obecná (Fringilla coelebs)
skřivan polní (Alauda arvensis)
sojka obecná (Garrulus glandarius)
stehlík obecný (Carduelis carduelis)
straka obecná (Pica pica)
strnad obecný (Emberiza citrinella)
sýkora koňadra (Parus major)
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sýkora modřinka (Parus caeruleus)
sýkora uhelníček (Parus ater)
špaček obecný (Sturnum vulgaris)
ťuhýk obecný (Lanius collurio)
vlaštovka obecná (Hirundo rustica)
vrabec domácí (Passer domestica)
vrabec polní (Passer montanus)
Savci:
hraboš polní (Microtus arvalis)
králík divoký (Oryctolagus cuniculus)
liška obecná (Vulpes vulpes)
myš domácí (Mus musculus)
ovce muflon (Ovis musimon)
prase divoké (Sus scrofa)
rejsek obecný (Sorex araneus)
srnec obecný (Capreolus capreolus)
zajíc obecný (Lepus europaeus)
C.II.7.3. Ekosystémy
V následujících podkapitolách jsou uvedeny charakteristiky vycházející ze zákona č. 114/1992Sb.
O ochraně přírody a krajiny.
• zvláště chráněná území
• územní systém ekologické stability
• významné krajinné prvky
• přírodní parky
Zvláště chráněná území
V trase silnice I/9 se vyskytuje zájmová lokalita zasahuje do vnějšího ochranného pásma CHKO
Kokořínsko ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., O ochraně přírody a krajiny.
tabulka č. 28: Přehled stavu zvláště chráněných území
Podkategorie
Výskyt
Národní park
+
Chráněná krajinná oblast
Národní přírodní rezervace
Přírodní rezervace
Národní přírodní památka
Přírodní památka
-

Chráněná krajinná oblast Kokořínsko se rozkládá na území celkem 265 km2 v okresech Mělník,
Česká Lípa a Litoměřice. Vyhlášena byla v roce 1976. Jedná se o oblast České křídové tabule s
ojedinělým geomorfologickým reliéfem z kvádrových pískovců.
Základní rysy reliéfu určuje vztah dvou hlavních skupin povrchových tvarů: plošin a často
hluboce zahloubených několikapatrových údolí, na jejichž hranách se vytvořila skalní města.
Selektivním zvětráváním vznikly skalní věže a četné mezo a mikrotvary takové formy a rozsahu,
jaké nelze nalézt v žádné jiné pískovcové oblasti České republiky. Nejznámější jsou „skalní
pokličky“, na hrubozrnném pískovci tzv. voštiny. Krajinné dominanty jsou tvořeny
magmatickými výlevnými horninami, které tvoří znělcové, čedičové nebo trachytové kupy,
kužele a homole (Vlhošť-614 m, Ronov-552 m, Vrátenská hora-507m).

EVERNIA s.r.o.

strana 61

Dokumentace podle zákona č.100/2001 Sb.

Výše uvedené charakteristické rysy
oblasti,
spolu
s
klimatickým
působením sousedícího teplého Polabí,
vytváří pestré podmínky. Důsledkem
je výskyt rostlinných druhů v rozsahu
od teplomilných (na zbytcích skalních
stepí) po chladnomilné (v inverzních
polohách). Údolí potoka Liběchovky a
Pšovky jsou typická svými vlhkými
loukami, mokřadními společenstvy a
vodními tůněmi. Zdejší mokřadní
společenstva byla v listopadu 1997
zařazena do území chráněných v rámci
Ramsarské úmluvy. V mokřadních
biotopech se nachází druhy živočichů i
rostlin zapsaných v Červeném
seznamu. Celých 72 % plochy lesních
porostů je tvořeno dřevinami přirozené
druhové skladby. Bohatá lesnatost a
tradiční řídké osídlení tohoto kraje
způsobuje
jeho
neobvyklou
zachovalost a ojedinělou krásu,
podtrženou
velkým
zastoupením
roubené, hrázděné nebo i zděné
původní architektury. Malebnost a
romantiku krajiny zvyšuje i známý
hrad Kokořín.

Silnice I/9, obchvat Dubá

Obrázek č. 3: CHKO Kokořínsko

Územní systém ekologické stability
V zájmovém koridoru se nenachází žádný prvek nadregionálního nebo regionálního významu.
Dle ÚP z roku 1993 a místního ÚSES, který byl zpracován v říjnu 1994 se v zájmovém koridoru
nachází jedno navržené lokální biocentrum a 1 lokální biokoridor. Tyto lokality zůstávají i dosud
pouze v návrhu a nebyly vyhlášené.
Významné krajinné prvky
Ve vymezeném koridoru se nacházejí pouze dva významné krajinné prvky definované dle zákona
č. 114/1992 Sb. Jedná se o lesní porosty. Žádná jiná VKP se ve vymezeném koridoru nenacházejí
vzhledem k velkému zornění a využívání zemědělské půdy. V následující tabulce jsou uvedeny
VKP a jejich charakteristika:
Tabulka č. 29: Přehled VKP
č. VKP
typ
Charakteristika, lokalizace
Lesní pás viz. botanická lokalita č.6, 7, 9 - strmé svahy jsou po obou stranách
les
Porostlé dubohabřinou s dominancí habru obecného (Carpinus betulus) a dubu
1
zimního (Quercus petraea).
les
do zájmového území zasahuje pouze okraj rozlehlého lesního komplexu Berštejn.
2
Lesní lem tvoří smíšené dřeviny.
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Tabulka č. 30: Kategorizace VKP dle zákona č. 114/1992 Sb.
Kategorizace
Výskyt
Popis
lesy
+
úzké pásy lesa na strmém svahu
rašeliniště
vodní toky
pouze příležitostné vodoteče
rybníky
jezera
údolní nivy
Registrované orgánem ochrany přírody
+
Pouze 1 VKP je přímo v trase (výše uvedený úzký pás lesa na
strmém svahu)

Přírodní parky
V zájmové oblasti se nevyskytuje žádný vyhlášený Přírodní park.

C.II.8. Krajina
V následující části je uvedena charakteristika zájmového území z hlediska krajinného rázu. Ve
smyslu § 12 zákona č. 114/92 Sb. je krajinným rázem „zejména přírodní, kulturní a historická
charakteristika určitého místa či oblasti“. Oblast krajinného rázu (též krajinný celek) lze
v nejjednodušším případě ztotožnit s bioregionem (CULEK et al. 1996). V daném prostoru se
jedná o bioregion Kokořínský. V jeho rámci zaujímá zájmové území silničního obchvatu spíše
nereprezentativní část. Níže jsou proto uvedeny základní charakteristiky Kokořínského
bioregionu se zpřesněním pro širší okolí Dubé (viz. obr. 3).

C.II.8.1. Vymezení zájmového území
Oblast krajinného rázu:
(A) název: severozápadní obchvat stávající silnice I/9 obce Dubá
(A1) provincie: Česká Vysočina
(A2) geomorfologická soustava: Česká tabule, Ralská pahorkatina
(A3) část: Dokelská pahorkatina
(A4) geomorfologická jednotka: VIA – IA
(B) charakteristika: Obec Dubá se nachází v Kokořínském bioregionu, kryje se
s geomorfologickým podcelkem Dokelská pahorkatina, zejména pak s okrskem Polomené hory.
Ten se vyznačuje zvýšenými přírodními a estetickými hodnotami, což potvrzuje i statut chráněné
krajinné oblasti. V rámci tohoto bioregionu ovšem představuje zájmové území málo
reprezentativní část s odlišnou přírodní a kulturní charakteristikou. Území lze charakterizovat
reliéfem členité pahorkatiny až ploché vrchoviny, místně až členité vrchoviny. Ekologicky
významné, však plošně omezené, jsou výchozy neovuklanitů, které vytvářejí jádra morfologicky
výrazných vrchů. Pískovcová pahorkatina až vrchovina vystupuje zejména jižně od Dubé, četné
elevace s místy vystupujícími pískovcovými skalami jsou odděleny roklemi a údolími.
Ekologicky a přírodovědně zvláště cenné je údolí Liběchovky a jejich přítoků, s rozsáhlými
mokřadními ekosystémy. Síť vodotečí je na Kokořínsku vzhledem k horninové stavbě řídká, její
základ vedle Liběchovky tvoří ještě Pšovka a Obrtka. Vodní plochy jsou zastoupeny pouze
nemnohými, rozlohou nevelkými rybníky.
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Část bioregionu s méně členitým reliéfem v okolí obce Dubá je zemědělsky zkulturněná se zcela
převažující ornou půdou. Lesní porosty vystupují ostrůvkovitě a remízkovitě, jednak na
pískovcových výchozech, jednak na erozních stržích. V prvním případě jde o porosty víceméně
borové až dubové, často hospodářsky pozměněné, ve druhém o relativně přirozené smíšené lesy
s habrem, dubem, lípou, javorem aj. Časté jsou keřové pláště a bylinné subtermofilní lemy.
(C) typické znaky:
(C1) dominantní - základním dominantním znakem zájmového území je nejvyšší znělcový vrch
Vlhošť, 614 m n.m., který se nachází SZ od obce
- pískovcové kaňony
(C2) hlavní
- Maršovický vrch, 515 m n.m., severně od Dubé
- Šedina 473 m n.m., severovýchodně od obce
- Berkovský vrch, 480 m n.m., s zříceninou hradu Starý Berštejn
- Korecký vrch, 465 m n.m., východně od obce
- mokřadní ekosystémy Liběchovky
- střed města Dubá a okolí kostelu Nalezení sv. Kříže (postaven v letech 1744 1760 v barokním stylu)
(C3) doprovodné

- střed města s lidovou zástavbou
- ostrůvkovité a remízkovité lesní porosty
- keřové pláště a bylinné lemy podél stávajících silnic

Nadřazený krajinářský celek (NKC)
Vzhledem k velikosti zájmového území a k omezeným rozhledovým poměrům v terénních
svazích (samotné město se nachází v údolí) není jeho vymezení účelné.
Základní krajinářský celek (ZKC)
(A) název: severozápadní část od obce Dubá
(B) charakteristika: v charakterizovaném základním krajinářském celku převažuje v jeho
severozápadní části orná půda. Ta je přerušována stávajícími silničkami a polními cestami
doplněnými doprovodným pásem lesních a keřovitých porostů. Nejcennější environmentální
stupeň zahrnuje lesní pás na dosti strmých svazích porostlý dubohabřinou a oblast zámeckého
parku Nový Bernštejn s výskytem mohutných převážně listnatých dřevin. V jihovýchodní části
základního krajinářského celku převažuje oblast zástavby obce s dominantním kostelem Nalezení
sv. Kříže, postaveném v 18. století v barokním slohu. Od stávající silnice III/2601 Holany - Dubá
směrem k začátku staničení variant leží vymezený zájmový koridor ve IV. zóně CHKO
Kokořínsko.
(C) typické znaky krajinného rázu:
(C1) dominantní
- vrch Vlhošť, 614 m n. m.
- zbytky lesních porostů
(C2) hlavní
- okolní vrchy s nadmořskou výškou 450 – 500 m n.m.
- střed Dubé s kostelem Nalezení sv. Kříže
- stromořadí a roztroušené keřové formace
- niva Liběchovky s mokřadními ekosystémy
(C3) doprovodné
- historické jádro města
- městská a lidová zástavba
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C.II.8.2. Hodnocení krajinného rázu v zájmovém území
Hodnocení krajinného rázu vychází ze základní typologie krajiny (Míchala, 1997), která definuje
tři účelové typy s devíti podtypy uvedené v následující tabulce:
tabulka 31: Základní typologie krajiny
Typ krajiny
Charakteristika
Podtyp
Charakteristika
krajina
silně
pozměněna
A
Asnížené hodnoty, devastovaná území, krajinný ráz
zásahy,
krajina zcela civilizačními
zasluhující ochranu neexistuje
dominantní až výlučný podíl
přeměněná
Ao
základní typ, nové počiny v krajině nejsou z hlediska
sídelních, industriálních nebo
člověkem
krajinného rázu omezovány
agroindustr. prvků, cca 30 %
A+
zvýšené hodnoty, ochrana dochovaných fragmentů,
území ČR
především v oblasti památkové péče
B
krajina s vyrovnaným vztahem
Bsnížené hodnoty, ochrana zbytků krajinného rázu
krajina
mezi přírodou a člověkem
v typických nebo jedinečných oblastech
intermediální („harmonická“),
masový
Bo
základní typ
výskyt přírodních i agrárních
prvků, plošně omezený výskyt
sídel a ojedinělý výskyt
B+
zvýšené hodnoty, dochovaný krajinný ráz se škálou
industriálních prvků, cca 60 %
výrazných prvků, preventivní plošná ochrana (přírodní
rozlohy ČR
park)
C
krajina
s dominantním
Csnížené hodnoty, priorita renaturalizace vegetačního
krajina
výskytem přírodních prvků
krytu (např. po imisních kalamitách)
relativně
s nevýraznými
civilizačními
Co
základní typ
přírodní
zásahy, minimum sídelních a
absence industriálních prvků,
cca 10 % rozlohy ČR
C+
zvýšené hodnoty, výjimečně dochovaný krajinný ráz,
zasluhující prioritní ochranu (NP, CHKO)

Ve smyslu uvedeného třídění lze zájmové území celkově zařadit do kategorie B – harmonická
krajina. Většina zájmového území je charakterizována rozsáhlými polnostmi intenzivního
zemědělského obhospodařování a je možné ji zařadit do podkategorie B(-). Pouze střední část
(dvě drobná zalesněná údolí) mají přírodnější charakter a náleží do podkategorie B(+).
Místa krajinného rázu – krajinné prostory
Zájmové území není z hlediska krajinářských (přírodních a estetických) hodnot jednotné a je
proto účelné jej členit na dílčí plochy, tzv. krajinné prostory čili místa krajinného rázu (srv. §12
zák. č. 114/92 Sb.). V okolí posuzovaného silničního obchvatu lze vylišit následujících osm
krajinných prostorů:
1. Dubá-město. Souvisle zastavěné území s poměrně harmonickou, zčásti historickou zástavbou,
v geomorfologicky vyhraněné údolní poloze. Přírodní hodnota je nízká, estetická hodnota
průměrná, místy zvýšená, s význačnou historickou dominantou kostela Nalezení sv. Kříže.
2. Údolíčka severně od Dubé. Mělké rozvětvující se údolí, vyplněné zejména lesním porostem,
menší měrou s travními porosty a rozptýlenou stromovou a keřovou zelení. Přírodní hodnota je
zvýšená, místy jen průměrná, podobně i hodnota estetická. Výrazně kladným jevem je členitý
reliéf a relativně přirozená lesní i nelesní vegetace.
3. Zámek s parkem a okolím. Historický objekt zámku s lesoparkem, poněkud kontrastní plochu
představuje zanedbaný areál statku s přilehlou zástavbou (bytovky, čerpací stanice). Přírodní
hodnota je v prostoru lesoparku zvýšená, na zbytku plochy spíše snížená, estetická hodnota
v okolí zámku vysoká, s výraznou dominantou zámecké budovy (určité znehodnocení ovšem
představuje golfové hřiště v parku a koupaliště s chemicky ošetřovanou vodou v pův. zámeckém
bazénku), na zbytku území snížena.
4. Orná půda severně od Dubé. Rozsáhlý blok orné půdy v rovinatém terénu. Přírodní i estetická
hodnota je snížená.
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5. Orná půda západně od Dubé. Orná půda v členitějším terénu. Přírodní hodnota je snížená,
estetická hodnota snížená, místy až průměrná.
6. Orná půda v lesním výklenku. Menší blok orné půdy, všestranně ohraničený lesními porosty.
Přírodní hodnota snížená, estetická průměrná až snížená.
7. Lesní komplex západně od Dubé. Rozsáhlý a členitý komplex lesů různé kvality a
v různorodém terénu, který by v případě potřeby bylo možno dále členit na samostatné krajinné
prostory. Přírodní hodnota průměrná, místy zvýšená, podobně i estetická hodnota je zvýšená až
průměrná.
8. Menší les v orné půdě severně od Dubé. Krajinný prostor mimo zájmové území stavby.
Přírodní i estetická hodnota je průměrná.
Velmi cenným krajinným prostorem je nedaleká niva Liběchovky s mokřadními ekosystémy.
Přírodní a estetické hodnoty tohoto prostoru jsou zvýšené až vysoké. Prostor ovšem leží mimo
dosah stavby a nemá s ním ani vizuální souvislost.

obrázek č. 4: Krajinné prostory v okolí Dubé

Vliv návrhu technických parametrů na krajinný ráz
Při výběru technických parametrů stavby, které by mohly mít významný vliv na zásah do
krajinného rázu, je třeba uvést některé zásady. Při výběru varianty pro přeložku silnice I/9 bylo
jedním ze základních kritérií architektonicko-krajinářské hledisko. Základním požadavkem je,
aby stavbou nebyla vytvořena nová krajinná a urbanistická dominanta města.
Zásada omezení délky rovných úseků
Dlouhé rovné úseky působí v krajině nepřirozeně, protože jsou v kontrastu s pozvolnými
křivkami typickými pro danou krajinu. Směrové řešení všech navržených variant tuto zásadu
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dodržuje. Rovné úseky jsou pouze v místě mostních objektů, což je nutné z technického hlediska
mostů.
Zásada minimalizace zářezů a násypů
Z hlediska zhodnocení vlivu na krajinný ráz je důležité výškové vedení trasy v krajině. Snahou je,
při dodržení technických parametrů, co nejvíce přizpůsobit výškové vedení trasy stávajícímu
terénu. Rozsáhlé zemní práce vedoucí k velkým zářezům a násypům působí v krajině rušivě.
Naše vymezené zájmové území na SZ Dubé je krajinou spíše málo kontrastní, proto je potřeba
zářezům a násypům větším než 10 m věnovat zvýšenou pozornost. Součástí dokumentace EIA je
zpráva Krajinný ráz, v které jsou tabulky, kde je celá trasa jednotlivých variant rozdělena na
jednotlivé úseky dle výškového vedení nivelety. Pro přehlednost je možné nahlédnou do
podélných profilů jednotlivých variant (měřítko 1:5000/500), které jsou v příloze celé
dokumentace.
Z podélných profilů navržených variant je z hlediska minimalizace násypů a zářezů nejvhodnější
varianta 3. Její niveleta nejvíce sleduje přirozenou křivku terénu a z mírného zářezu přechází do
mírného násypu a obráceně.
Zásada přiměřenosti technických děl podle charakteru krajiny
Rozsah technických umělých prvků, tj. mostů, estakád, opěrných zdí, protihlukových stěn, aj., by
měl být úměrný charakteru krajiny. Tyto prvky jsou přijatelnější v krajině průmyslové a výrazně
antropogenní, nežli v krajině zemědělského a přírodního charakteru. Z posuzovaných variant ctí
tuto zásadu nejvíce varianta 3, u které je, narozdíl od varianty 1, jeden velký mostní objekt
rozdělen na dva menší a tudíž přiměřenější prostředí.
Varianta 2, most dlouhý 242 m
varianta 3, most dlouhý 96 m + most dlouhý 135 m
Zásada začlenění do krajiny vegetačními úpravami
Začlenění komunikace do krajiny se realizuje pomocí:
a) vegetačních úprav vlastního tělesa navržené komunikace,
b) výsadby v krajinných prvcích navazujících na komunikaci.
Ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí je potřeba vypracovat samostatnou studii
vegetačních úprav, která bude při konkrétním návrhu vhodných dřevin a jejich uspořádání
respektovat hledisko estetické, volby místních přirozených dřevin, migrace živočichů, údržby
zeleně. Ozelenění svahů násypů a zářezů má pozitivní vliv na celkovou estetiku krajiny a
začlenění komunikace do krajiny. Při návrhu výsadby i mimo těleso komunikace se jedná např. o
dosadbu břehových porostů u drobné vodoteče, realizace nefunkčních prvků ÚSES, vegetační
úpravy polních cest. Tím se zvýší ekologická stabilita území. Výsadbou zeleně se rozčlení
zemědělská krajina a sníží se optický kontakt s navrhovanou silnicí. Přitom preferovat dřeviny
geograficky původní a odpovídající místním podmínkám (dub letní i zimní, habr, lípa, babyka,
z keřů svída, ptačí zob, líska, šípková růže aj.)

C.II.9. Kulturní památky a archeologická naleziště
Kulturní a historická charakteristika oblasti
Stopy lidské přítomnosti v Kokořínsku jsou doloženy již z paleolitu, s větší četností pak
v (e)neolitu, v podobě doložených stálých sídlišť zejména v jižní části území, v okolí Liběchova.
Osídlení v jádrové části území, vzhledem k přírodním podmínkám, bylo však dlouho jen
sporadické a jeho rozvoj se omezil na klimaticky a pedologicky příznivější okrajová území.
V době tzv. knížecí kolonizace (v 11. a 12. stol.) vznikala trvalá sídliště na místě dodnes
existujících vesnic v povodí Liběchovky i Pšovky, v jádrové části bioregionu i na severu (tj. též
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v okolí Dubé), který se stal střediskem vlády rodu Ronovců. Kolonizace pak vyvrcholila ve 13. a
14. století.
První písemná zmínka pochází z roku 1253 v listině krále Václava I. Avšak pobyt našich předků
v Dubé přinejmenším od 11. století dokazuje objevené slovanské pohřebiště. Ve 13. století zde
byl založen rodem Přemyslovců hrad. Město bylo založeno za pomoci německých kolonistů a
roku 1591 vydali bratři Berkové Dubským konfirmaci městských práv, z které je patrné, že Dubá
byla bohatým obchodním městem, které prosperovalo podél důležité obchodní stezky Praha –
Žitava (dnes silnice I/9). V 16. století zde rod Berků založil zámek Nový Berštejn. Po bitvě na
Bílé hoře tyto majetky, podobně jako majetky v širokém okolí, připadly Albrechtu z Valdštejna a
posledními šlechtickými majiteli byl rod Šporků. Vlivem historických událostí, třicetileté války,
moru a několika požárů, kdy došlo ke zničení listin a zápisů o svobodách města nastal úpadek
Dubé. Statut města byl Dubé vrácen teprve v roce 1992.
Odlesňování území postupovalo nejrychleji na táhlých plošinách na podloží sprašových půd,
s menší intenzitou v údolích, zatímco pískovcová pahorkatina zůstávala z větší části zalesněna.
Půda byla novým osadníkům dávána do dědičného držení. K pasení dobytka bylo kromě luk a
pasek nadále využíváno i převážně listnatých lesů, jejichž mýcení bylo obtížné. Bylo založeno
několik nových osad s pevným katastrem, někdy tak rozsáhlým, že k jeho obhospodařování
vznikaly dceřinné osady a samoty; dotvořila se také síť farností. Již ve 13. století vznikají na
nezamrzající Pšovce mlýny, z nichž některé přetrvaly dodnes. Přes pokroky obilnářství
(pokročilejší způsoby obdělávání půdy, trojpolní pěstební systém) si velký význam v oblasti
zachovalo dobytkářství.
Rozvoj zemědělství podnítil další společenskou dělbu práce - osamostatňování řemesla a
obchodu. Osady Dubá a Mšeno začaly nabývat charakteru městeček s pravidelnými trhy a dalšími
výsadami.
Během husitských válek se rozpadlo panství rodu Berků z Dubé a došlo k majetkovým změnám a
všeobecnému úpadku oblasti, kde zaniklo ke dvěma desítkám sídel. Církevní majetek byl
sekularizován, životní podmínky obyvatel kraje, dříve konsolidované a víceméně jednotné, se
často drasticky změnily ves od vsi v závislosti na způsobech panování nových majitelů, často
husitských hejtmanů.
Třicetiletá válka znamenala další hospodářský a demografický úpadek regionu. Vlivem tažení
armád a morových epidemií se výrazně snížil počet obyvatel, obce se vylidnily a některé zanikly.
Poklesla intenzita zemědělského využívání krajiny a rozloha lesa se postupně zvýšila. Následkem
třicetileté války je i změna v národnostním složení obyvatelstva. Tzv. vnitřní kolonizace znamená
zvýšení podílu německého etnika, což se projevuje i v odlišném způsobu využívání krajiny. Dříve
hojně provozované vinohradnictví (zvl. v mělnické části regionu) prudce upadá a je vystřídáno
rozvojem pěstování chmele, zejména na severu Kokořínska. Někdejší hospodářský význam
tohoto výrobního odvětví dokládá i zachovalá sušárna chmele v Dubé, která je chráněna jako
technická památka. Pěstování chmele se odráží i v novém architektonickém řešení obytných a
hospodářských staveb. Zatímco v církevních stavbách se prosazuje barokní sloh, na pozdějších
světských stavbách uplatňují prvky klasicismu.
Průmyslová revoluce oblast Kokořínska výrazněji nezasáhla a oblast si i nadále uchovala
zemědělský charakter s poměrně zachovalým přírodním prostředím. Tento stav lze mj. i
skutečnosti, že území neprotkla žádná železniční trať.
Charakter krajiny a způsob jejího využití se udržoval i v první polovině 20. století, dochází pouze
k změnám pozemkového vlastnictví (po r. 1918) a k zavádění nových technologií do zemědělství
a zpracovatelského průmyslu.
Konec 2. světové války znamená jednak další demografický zlom, kdy početné německé
obyvatelstvo je postupně vystřídáno nově příchozími obyvateli převážně české a slovenské
národnosti. Toto dosídlování ale nestačí krýt úbytek obyvatelstva a má za následek, včetně
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poválečného chaosu, i devastaci části domovního fondu a kulturních hodnot. Pozemků, patřících
vysídleným Němců, se ujímají vznikající státní statky, které hospodaří na rozloze tisíců hektarů
(státní statek Dubá). S postupem socializace venkova nabývá zemědělství velkovýrobní
charakter, což se promítá i do vzhledu krajiny. Zcelují se pozemky a mizí dělicí linie, ubývá
rozptýlené zeleně, odvodňují se mokřiny a kanalizují drobné vodoteče. současně dochází
k útlumu hospodaření na méně produktivních či obtížně přístupných plochách, které postupně
obsahují úhorová společenstva, někdy i porosty náletových dřevin. Část ladem ponechaných půd
je uměle zalesněna.
Zcela se mění urbanistický ráz sídel. Původní zemědělské usedlosti přestávají sloužit svému
účelu a jsou přestavovány na čistě obytné účely. Estetická hlediska a respekt ke stavebním
tradicím jsou často zcela popřeny účelovými požadavky stavebníků a dostupností stavebních
materiálů. Nemalá část původních domů, zejména v menších a odlehlejších sídlech, si ale
ponechává svůj původní architektonický výraz díky novém rekreačnímu využití.
C.II.9.1. Historické a kulturní památky
Město Dubá je staroslovanské sídliště a předhistorické tržiště. Lze se domnívat, že jako sídliště
existuje od 1. poloviny 11. století. První písemná zmínka pochází z roku 1253 v listině krále
Václava I. Pánové z Dubé sídlili na již neexistujícím hradu, který se nacházel v místech dnešní
Malé strany. Počátkem 14. století opouštějí Berkové dubský hrad a budují Starý Berštejn (1437) a
v letech 1553-1567 staví Adam Berka zámek Nový Berštejn. Roku 1591 vydali bratři Berkové
Dubským konfirmaci městských práv a z ní je patrno, že Dubá byla městem bohatým. Vlivem
historických událostí, třicetileté války, moru a několika požárů, kdy došlo ke zničení listin a
zápisů o svobodách města, nastal úpadek Dubé. Statut města byl Dubé vrácen teprve v roce 1992.
V současnosti žije v Dubé cca 1750 obyvatel. Význačnou dominantou města je barokní kostel
Nalezení sv. Kříže, dalším památkovým objektem je zámek Nový Berštejn. Střed města je
neblaze poznamenán bombardováním, které je zasáhlo na konci 2. světové války.
Barokní kostel Nalezení sv. Kříže (1744 -1760), autorem je snad Anselmo Lurago.
Pozoruhodná je soudobá výzdoba interiéru s obrazy Palkovými a Richtrovými a řezbářskými
pracemi Adámkovými a Chládkovými, včetně varhan s andílky.
Barokní sousoší Nejsvětější Trojice z roku 1726, několik dalších barokních soch, z nichž
nejznámější je máchovská památka - socha sv. Prokopa.
Zámek Nový Berštejn z let 1553 - 1567 k němuž přiléhá zámecký park s mnoha vzácnými
dřevinami, nachází se na severním okraji Dubé a je obklopen rozsáhlým lesoparkem. Postaven
byl v 16.století Adamem Berkou z Dubé. Do dnešní podoby byl zámek rozšířen barokními
přestavbami za Buttlerů a Sweerts-Šporků v 18.století. Konečný vzhled získal pseudobarokní
úpravou za Valdštejnů koncem 19.století. V současnosti je využíván k rekreačním účelům. Areál
zámku leží mimo dosah stavebních prací.
Sušárna chmele se dvěma sušícími věžemi, je významnou technickou památkou, upomínající na
někdejší slávu dubského chmelařství, které ovlivnilo i mnohé zdejší lidové stavby.
Kostel sv. Václava v Deštné je nejstarší stavební památkou na Dubsku a dokladem našeho
prvního historického románského stavebního slohu. Původní je románská věž se sdruženými
okénky se sloupky a apsida, zdobená lichými arkádami. Kostel byl v letech 1763-1766 barokně
přestavěn, přičemž loď barokní byla postavená kolmo na původní osu kostela.
Hrad Houska byl pravděpodobně postaven již pro Hynka z Dubé, jenž koncem 13. a počátkem
14. století postupně získával k rodovým zbožím Ronovců do zástavy i do vlastnictví další části
dosavadních držav královských. Houska však byla v 16. století za Hrzánů z Harasova přestavěna
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v renesanční zámek, dále upravována za Vincence a Pavlíny Kouniců ve 20. letech 19. století a
znovu pak o sto let později za Josefa Šimonka. Přes tyto přestavby a úpravy se i zde zachovala
gotická dispozice hradu i některé části gotické stavby, při úpravách v letech 1928-1929 byly pak
v bývalé hradní kapli objeveny a restaurovány mimořádně cenné nástěnné malby, pocházející z 1.
poloviny 14. století. Velice pěkné jsou i renesanční malby asi z roku 1584 na stěnách a klenbě
sousední místnosti s vyobrazením hradu, žánrových výjevů a desítky šlechtických znaků.
Starý Berštejn byl postaven Hynkem Berkou nad obcí Vrchovany. Z hradu se zachovaly zbytky
zdí a okrouhlé bašty u vstupní brány v podhradí pod čedičovou skálou. Na ní bylo postaveno
vlastní obydlí panstva s ohrazeným čtyřhranným nádvoříčkem na spodním stupni skály a s
obytnou věží na vrcholu s dochovanou klenutou místností v přízemí. Homolovitá hora,
korunovaná hradní zříceninou je výraznou dominantou Dubska a přitahuje již dlouho básníky,
spisovatele i malíře.
Boží muka v Chlumu nejstarší stavbou svého druhu v širokém okolí. Svým hraněným dříkem a
otevřenou lucernovitou hlavicí reprezentují ještě doznívání pozdně gotického cítění.
Ve městě byla Vyhláškou MK ČR č. 476/92 dne 10.9.1992 vyhlášena městská památková zóna.
Důvodem vyhlášení bylo zachování středověkého půdorysu osídlení.
Etnografické pracoviště Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě eviduje v památkovém
archivu na vymezeném území následující drobné památky:
Kulturní památky evidované
- socha P. Marie – evid. č. 2933, u zámeckého parku, t.č. pouze podstavec, u odbočky na Doksy,
mezi vzrostlými stromy. Socha je ohrožena variantami 1 a 2. V případě výstavby by musela být
přesunuta na nezbytně nutnou vzdálenost.
- socha sv. Jana Nepomuckého – eved. č. 2934, vpravo u silnice Dubá – Újezd, při silnici I/9
směr Jestřebí, socha je mimo hlavní stavební činnost a poškození hrozí pouze v případě rozšíření
stávající komunikace. V tomto případě by musela být přesunuta na nezbytně nutnou vzdálenost.
Ostatní památkové objekty
Mezi tyto objekty patří drobné světské a sakrální památky:
- Smírčí kámen – při silnici směr Tuhaň, mimo plánované terénní úpravy;
- Kříž na kamenném podstavci – okraj chatové osady v bezprostřední blízkosti varianty 1;
doporučujeme jeho ponechání na místě a zajištění maximální ochrany v průběhu stavby (např.
bandážováním, dočasným sesazením ze základny a přemístěním).
Podstavec po kříži – v poloze mimo plánovanou stavební činnost (mezi variantou 1 a 2).
Tabulka č. 32:Seznam kulturních památek pro oblast Nového Berštejna
Číslo rejstříku uz
část obce
čp.
památka

36137 / 5-2933
19797 / 5-2934
33167 / 5-2931
54582 / 5-2932
17025 / 5-2930

S
S
S
Y
S

Nový Berštejn
Nový Berštejn
Nový Berštejn
Nový Berštejn
Nový Berštejn

čp.185

socha P. Marie
socha sv. Jana Nepomuckého
sloup se sousoším Nejsvět. Trojice
milník
zámek

Z výše uvedeného je patrné, že zájmové území je nutné pokládat za území s archeologickými
nálezy ve smyslu §22 odst.2 zákona 20/87 Sb. O státní památkové péči ve znění novely č. 242/92
Sb.
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C.II.9.2. Archeologické lokality
Přehled známých archeologických lokalit
Ve vymezeném zájmovém území se nachází t.č. pouze jediná známá archeologická lokalita, která
se dotýká varianty 1 v úseku cca km 1,08 – 1,17. Archeologická lokalita se nachází v prostoru
mezi navrženými variantami V1 a V2. V roce 1887 prozkoumal hrabě Valdštejn tuto lokalitu, kde
byla objevena část kostrového pohřebiště (přinejmenším 22 hrobů), které je podle výbavy pohřbů
datováno do 11. století. Vzhledem k časné době výzkumu dnes nelze bezpečně rozhodnout, zda
bylo pohřebiště prozkoumáno v úplnosti, nebo zda zůstaly v okolí dosud neprozkoumané hroby.
Nejistota je stále v přesné lokalizaci pohřebiště. Na základě dochovaných informací se zdá být
nejpravděpodobnějším místem nálezu poloha 1A, ale nelze zcela vyloučit ani sousední polohy 1B
či 1C (viz analytická mapa – Antropogenní složky). Pohřebiště je významnou lokalitou pro
počátky středověkého osídlení Českolipska a je registrováno ve Státním archeologickém seznamu
v Národním památkovém ústavu – centrální pracoviště v Praze.
Sídelní topografie a předpokládané archeologické lokality
Krajina v nejbližším okolí Dubé byla osídlena již od pravěku. Z katastru Dubé známe zatím jen
ojedinělé nálezy (kamenný nástroj, bronzová sekera, římská mince), ale ze sousedních katastrů
obcí Vrchovany, Dřevčice a Lhota jsou doložena krátkodobá sídliště z různých období pravěku
(Jenč – Peša, 2000). Význam získalo Dubsko také v časném středověku. Ze sousedních Pavliček
je doložen jeden z nejstarších slovanských nálezů v severních Čechách – hrnec „pražského typu“.
V 11. století zde již bylo zformováno středověké osídlení a ve 13. století se v prvních písemných
pramenech objevuje místní pozemková šlechta – rod Načeplukoviců.
Z okolí Dubé jsou známy archeologické nálezy již z průběhu celého pravěku (lokality na k. ú.
Pavličky, Zátyní, Lhota, Vrchovany), které dokládají osídlení regionu, a proto je důvodný
předpoklad možného nálezu dosud neobjevené lokality také na katastru města Dubá. Jako vhodné
polohy se zdají být jižně orientované ostrohy a terénní výběžky v jižní polovině vymezeného
území. Je třeba poznamenat, že k výše uvedenému pohřebišti z 11. století dosud není známo
odpovídající sídliště, které nemusí být totožné s pozdějším středověkým městem. Malý stupeň
poznání regionu je způsoben nedostatkem předválečného zájmu o historii Dubska a především
absencí archeologa pro bývalý okres Česká Lípa, kdy byla výrazně snížena možnost rozpoznání
archeologických památek v terénu. Výzkumy posledních 30 let byly zaměřeny výhradně na
středověké lokality, které se topograficky často překrývají s územím intravilánů dnešních obcí a
měst. Naopak s pravěkými lokalitami se častěji setkáváme v polohách mimo dnešní zástavbu a
možnost jejich odkrytí běžnou stavební činností (stavba domů, inženýrské sítě) je proto výrazně
nižší.
Území vymezené pro výstavbu silničního obchvatu obkružuje město Dubou ze severozápadní
strany. Terén je v této části rozčleněn mělkými údolími a erozními stržemi na řadu terénních
výběžků a ostrožen, které se sklánějí směrem k jihu a jihovýchodu. Většina těchto vyvýšených
poloh je v dosahu vodotečí a nabízí příznivé podmínky pro osídlení v průběhu pravěku a raného
středověku, tak jak je známe z jiných oblastí osídlených od pravěku (polohy exponované na jih,
zdroj vody, případně i závětrné polohy – z literatury např. Probst, 1991, Gojda, 2000). Lze je
proto odůvodněně označit za „území s archeologickými nálezy“ ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb.
s dodatky. Toto území (šrafování na mapové příloze – Analytická mapa: Antropogenní složky) se
nachází prakticky v celém úseku silničního obchvatu a v průběhu stavby je proto zvýšené riziko
narušení dosud neznámých archeologických lokalit.
V zájmové oblasti se připravuje dlouhodobý povrchový průzkum s cílem zachytit další případné
lokality. Podrobněji kapitola D.I.9. Vliv na hmotný majetek a kulturní památky.
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C.III. CELKOVÉ ZHODNOCENÍ KVALITY ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ Z HLEDISKA JEHO
ÚNOSNÉHO ZATÍŽENÍ
Protože jednotlivé faktory životního prostředí nepůsobí na člověka a ostatní organismy izolovaně,
ale komplexně, jsou propojeny řadou vztahů a vzájemně se ovlivňují, uvádíme v této části
stručnou charakteristiku „celkového stavu životního prostředí“ zájmové oblasti v porovnání
s územím České republiky.
Výchozím podkladovým matriálem byl Atlas životního prostředí ČR a vybráno bylo pět dílčích a
dva konečné syntetické ukazatele. Hodnocení každého ukazatele je provedeno do 5 stupňů,
měřítkem rozpětí je stav ukazatele v České republice: nejlepší – nadprůměrný – průměrný –
podprůměrný – nejhorší. (Šedá výplň pole v tabulce se týká zájmového koridoru). I přes již
desetiletý odstup od vydání tohoto materiálu je možné považovat výsledky za vypovídající:
tabulka č. 33: Zhodnocení kvality ŽP na vybraných ukazatelích
Faktor
nejlepší
nadprůměrný průměrná
Emise NOx (t/km2)
méně 2
2-5
5 - 10
Třídy úrovně život. prostředí vysoká úroveň
vyhovující
narušené
Ekologická stabilita
velmi vysoká
vysoká
střední
Zornění zeměděl. půdy (%)
více než 95
89 - 75
74 - 50
Střední délka života - muži
69 - 70
68 - 69
67 - 68
Střední délka života - ženy
75 - 76
74 - 75
73 - 74
Celková úroveň ŽP
vysoká
vyhovující
narušená

podprůměrný
10 - 20
silně narušené
nízká
49 - 25
66 - 67
73 - 72
silně narušená

nejhorší
více 20
extrém. naruš.
velmi nízká
méně než 15
méně 66
méně 72
extrémně nar.

Z uvedeného přehledu je zřejmé, že širší zájmové území má narušenou celkovou kvalitu
životního prostředí a v rámci České republiky patří k průměrnému až podprůměrnému území.
Zájmová oblast se nachází převážně na zemědělské půdě, která je z převážné plochy zorněna,
přibližně z 90% . Ve vymezeném koridoru v okolí obce Dubá jednoznačně převažuje intenzivně
využívaná, zemědělská půda, která snižuje ekologickou stabilitu území. Vzhledem k charakteru
krajiny s dominancí orné půdy jsou přírodní prvky lokalizovány do údolí.
Z hlediska znečištění ovzduší patří zájmová oblast v rámci České republiky k podprůměrným.
Vliv na tuto oblast mají významné bodové zdroje znečištění Kladno, Neratovice, Mělník, Štětí,
ale i SZ část republiky. Je to i vzhledem k převažujícímu severozápadnímu směru větru.
Největší negativní vliv na kvalitu ovzduší má ale přímo v obci tranzitní nákladní automobilová
doprava, která projíždí po komunikaci I. třídy – I/9 - středem obce. Obyvatelstvo nadměrně
zatěžuje hlukem, emisemi z výfukových plynů, vibracemi.
Narušení faktorů pohody je závažným vlivem dopravy na obyvatelstvo v blízkosti dopravně
zatížených komunikací.Celkově neklidná a obtěžující atmosféra v okolí dopravních tepen
navozuje, zvláště u citlivých lidí, pocity diskomfortu, stavy rozmrzelosti, podrážděnosti,
duševního napětí a stresu. Psychická zátěž je významným stresovým faktorem, který se dále
promítá do celkového zdravotního stavu jedince a vliv nadměrné stresové zátěže na rozvoj řady
chorob (např. kardiovaskulárního systému) je prokázán. Dalším vlivem stávajícího stavu na
obyvatelstvo je dělící účinek stávající silnice I/9. Varianty řešení jsou navrženy jako obchvat
mimo obytnou zástavbu.
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ČÁST D
Údaje o vlivech záměru na
obyvatelstvo a na životní
prostředí
I.

Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na
obyvatelstvo a životní prostředí a hodnocení jejich
velikosti a významnosti

II.

Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní
prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti a
možnosti přeshraničních vlivů

III.

Charakteristika environmentálních rizik při možných
haváriích a nestandardních stavech

IV.

Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení,
popř. kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí

V.

Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích
předpokladů při hodnocení vlivů

VI.

Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které
se vyskytly při zpracování dokumentace
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D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ
ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.I. C HARAKTERISTIKA PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA
OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ JEJICH VELIKOSTI
A VÝZNAMNOSTI

Cílem této kapitoly je popis základních vlivů záměru na jednotlivé složky životného prostředí.
Tyto jednotlivé vlivy lze ale třídit a klasifikovat podle různých hledisek, jejichž význam se mění
u konkrétních situací. Navíc jednotlivá hlediska se vzájemně kombinují. Pro sjednocení přístupu
uvádíme na začátku této kapitoly metodickou tabulku:
•
•

•

klasifikace vlivů na životní prostředí
5-ti člennou stupnici pro hodnocení staveb a činností. Jedná se o stupnici převzatou
z metodik multikriteriálních hodnocení, která představuje obecný „užitek“ daného stavu nebo
činnosti (proto vyšší hodnota představuje lepší stav nebo řešení). Toto vyhodnocení je použito
v kapitole D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí. Proto je i
tabulka uvedena v této kapitole.

tabulka 34: Klasifikace vlivů stavby na životní prostředí
Hlavní hlediska
Poznámka
1. příprava
bez významných vlivů na ŽP
A.
FÁZE REALIZACE 2. výstavba
časově omezené významné vlivy na obyvatelstvo a ekosystémy
3. provoz
zásadní vliv: a) vliv silničního tělesa a přidružených staveb
b) vliv vlastního automobilového provozu
4. likvidace
vzhledem k dlouhé době životnosti (50-100 let) není tato část
předmětem samotného hodnocení
1. vlivy přímé
faktor působí přímo na hodnocenou složku ŽP
B.
ZPŮSOB
2. vlivy nepřímé
faktor působí na hodnocený cílový objekt přes jinou složku
INTERAKCE
1. vratné
po zásahu dojde v reálném čase k obnovení původní struktury a
C.
funkce systému
VRATNOST
DĚJE
2. částečně vratné
původní struktura a funkce bude obnovena jen částečně
3. nevratné
účinek vlivu je trvalý a ani po jeho odeznění nelze systém vrátit
do původního stavu
1. chvilkové
časovou jednotkou je den, jedná se o vlivy, které nemusí být
D.
obyvatelem vůbec postiženy
DOBA TRVÁNÍ
2. krátkodobé
časovou jednotkou je měsíc, vliv na obyvatele je prokazatelný
3. střednědobé
časovou jednotkou je rok
4. dlouhodobé
časovou jednotkou je 1 generace (25 let)
5. trvalé
po dobu trvání stavby
1. vyloučené
děj nemůže nastat, pravděpodobnost (p) = 0,0
E.
PRAVDĚPO2. málo
pravděpodobnost jevu je nízká, výskyt jevu se celkově
DOBNOST
pravděpodobné
nepředpokládá
VÝSKYTU
3. středně pravd.
pravděpodobnost výskytu jevu je reálná, v rámci odhadů se
hovoří o možnosti 50 na 50
4. velmi pravd.
pravděpodobnost jevu je vysoká, výskyt jevu se celkově
předpokládá
5. jisté
děj musí nastat, pravděpodobnost (p) = 1,0
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F.
SOUČINNOST
S JINÝMI VLIVY

1. inhibiční

G.
VELIKOST VLIVU

1. přímá kvantifikace

2. indiferentní
3. kumulativní

2. semikvantitativní
stupnice

Silnice I/9, obchvat Dubá

při vzájemném působení dvou faktorů se celkový jejich účinek
snižuje
faktory se vzájemně neovlivňují
celkový účinek se zvyšuje, při součtu účinků se jedná o vlast.
kumulaci, při násobku účinku jde o synergismus
(počet dotčených objektů, koncentrace látek v prostředí,
ekvivalentní hladina hluku)
5ti-členná stupnice, vychází z multikriteriálního hodnocení
staveb a činností

Jednotlivé typy vlivů jsou diskutovány průběžně u jednotlivých složek životního prostředí.
V následující části uvedená stručná charakteristika stavu složek životního prostředí je založena
v některých případech na předpokladech, protože v současné době nejsou k dispozici bližší údaje,
které budou známy až v dalších stupních projektové přípravy. Ve vztahu k výše uvedeným
kritériím hodnocení záměru lze fázi realizace záměru hodnotit jako počáteční fázi přípravy.
Záměr vyvolá jak přímé, tak nepřímé vlivy, které jsou předmětem dalšího hodnocení. V podstatě
se však jedná o přenesení stávajícího vlivu, kde se předpokládá, že realizací záměru nedojde ke
změně podstaty tohoto vlivu jako působení liniového dopravního zdroje, pouze dojde ke snížení
přímého vlivu na obyvatelstvo (zejména hluku, kde jsou v současné době překračovány limitní
hodnoty), což je vedle nepřímého vlivu zkvalitnění a zvýšení bezpečnosti dopravy hlavním
důvodem realizace záměru. Z hlediska vratnosti a doby trvání se jedná o nevratný proces, který
bude trvat po celou dobu existence obchvatu budoucí trasy. V další části budou podrobněji
hodnocena kritéria pravděpodobnosti, velikosti a významnosti jednotlivých vlivů. Vliv záměru je
uvažován ve vztahu ke stávajícímu stavu -nulové variantě.

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo
Realizace obchvatu povede ke zlepšení stávající situace v oblasti hlukové a imisní zátěže. Na
druhou stranu je patrný negativní vliv z hlediska záboru zemědělského půdního fondu a omezení
dalšího rozvoje města ve směru obchvatu. Při zvážení všech výše uvedených faktorů je pořadí
variant podle vlivu na obyvatelstvo (od nejlepší po nejhorší): varianta 3 > varianta 2 > varianta 1.

D.I.1.1. Zdravotní rizika pro obyvatele
Základní faktory, které určují velikost zdravotního rizika pro obyvatelstvo ze silničních staveb
jsou následující:
• hluk a vibrace,
• emise výfukových plynů,
• narušení psychické pohody.
Uvedené vlivy se projeví různou měrou v průběhu výstavby a po zprovoznění silnice. Vlivy
související s výstavbou jsou obecně intenzivnější, zato však časově omezené. Vlivy z provozu
mají mírnější, ale trvalý účinek.
Všechny přímé negativní vlivy na obyvatelstvo jsou závislé především na vzdálenosti bydliště od
navržených variant obchvatu. Pro rámcové hodnocení negativních vlivů z dopravy se dá rozdělit
vzdálenost do tří pásem. Hranice těchto pásem jsou odvozeny schematicky ze vzdáleností, ve
kterých výrazně ustupuje vliv těchto základních faktorů: vibrace, imise, hluk, stres, dělící účinek.
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•

První pásmo (0 – 10 m ) od okraje vozovky, kde se negativně projevují vibrace od přejezdu
vozidel. Také hlukové a imisní limity jsou výrazně překračovány a většinou nelze
technickými prostředky zajistit ochranu.
• Druhé pásmo (10 – 100 m). Dělicím kritériem jsou zde imise, kdy ve vzdálenosti od
100 m bývají splněny hygienické limity. Protihluková ochrana závisí především na
konfiguraci terénu a posazení nivelety komunikace.
• Třetí pásmo (100 – 500 m). Dělícím efektem je zde hluk a stresové působení (snížení faktorů
pohody). Efektivita protihlukových opatření roste se vzdáleností objektů od zdroje. V daném
pásmu je významným efektem rovněž dělící účinek komunikace.
Zdraví člověka je komplexní jev, na němž se podílí fyzické i psychické procesy v úzkém
vzájemném propojení. Je proto vysoce pravděpodobné, že jednotlivé negativní faktory mají při
současném působení kumulativní charakter. Proto lze očekávat, že rozdíly v celkovém
zdravotním riziku pro obyvatele budou s blízkostí k trase výrazně narůstat.
Vliv jednotlivých faktorů z dopravy na zdraví člověka má převážně pravděpodobnostní charakter
se silně individuální odezvou, závislou na odolnosti a adaptabilitě každého jedince. Pro objektivní
hodnocení vlivu jsou proto základním měřítkem únosnosti hygienické limity, které byly
odvozeny na základě dlouhodobých našich i zahraničních zkušeností. Pro dva základní vlivy
z dopravy tj. pro hluk a imise je zhodnocení plnění těchto limitů předmětem samostatné zprávy –
Hlukové studie a Rozptylové studie.
Hluk
Hluk je samostatně prezentován v kap. D.I.3. – Vlivy na hlukovou situaci a v Hlukové studii,
která je přílohou této dokumentace. V této kapitole jsou shrnuty obecné poznatky týkající se
zdravotních rizik obyvatelstva v souvislosti s hlukovou zátěží.
Posouzení vlivu hluku se provádí formou zpracování hlukových studií. Tyto studie jsou založeny
na matematických modelech ověřených řadou terénních měření a postup výpočtu je dán platnou
celostátní metodikou. V dalším stupni projektové dokumentace (DÚR) bude, na základě
podrobného geodetického zaměření terénu a upřesnění parametrů trasy, detailně specifikována
protihluková stěna (pokud by byla vybrána varianta V1 nebo V2).
Úroveň hlukové zátěže obyvatel je dána především následujícími parametry:
- vzdálenost obytných souborů od trasy a konfigurace terénu mezi trasou a hodnocenými objekty
- dopravní intenzitou na posuzovaném úseku.
Nulová varianta
Nulová varianta představuje případ, kdy navrhovaná přeložka nebude realizována a doprava bude
vedena po stávající silnici I/9. V současné době prochází silnice I/9 středem obce Dubá.
Nevytváří zde sice typický uliční kaňon, ale přesto je doprava v některých úsecích vedena
bezprostředně podél obytné zástavby. Jedná se především o úsek s prudkým stoupáním z náměstí
ve směru do České Lípy a úsek mezi náměstím a kostelem, kde silnice prochází podél budovy
základní školy a obytné zástavby středu města.
Prakticky ve všech obytných domech podél silnice I/9 v Dubé (2 m před fasádou) budou při
zachování současného stavu a intenzitě dopravy v roce 2010 překračovány limitní hodnoty
akustického tlaku pro okolí hlavních komunikací, to je 60 dB(A), resp. 50 dB(A).
Shrnutí: očekávané ekvivalentní hladiny akustického tlaku před domy ve vzdálenosti 10 m od osy
komunikace jsou 65,5 dB v denní době a 55,9 dB v noční době, v úseku stoupání směrem do
České Lípy potom 67,0 dB v denní době a 57,3 dB v noční době, t.j. vysoko nad limitními
hodnotami. Hodnocení hluku jednotlivých navržených variant je v kapitole D.I.3.1. Hluk.
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Zdravotní rizika
Problematika hlukového zatížení z dopravy je významným aspektem rizik pro obyvatelstvo. Lze definovat specifické
i nespecifické důsledky dopravního hluku na zdraví obyvatel. Mezi základní se uvádějí:
• akutní nebo chronické poškození sluchového orgánu s následným ireverzibilním poškozením sluchu;
• funkční poškození sluchového orgánu nebo vestibulárního aparátu s projevy současného posunu sluchového
prahu;
• funkční poruchy vnímání s projevy zhoršeného rozlišování zvukových signálů;
• funkční porucha útlumu, projevující se zvýšenou náchylností k poruchám spánkového cyklu;
• funkční porucha regulačních a zejména negativních vegetativních fenoménů s projevy v oblasti zažívacího
systému; hladina hluku 65 dB(A) je hranicí, od které je u zdravých osob ovlivňován vegetativní nervový systém;
• funkční porucha motorických a psychomotorických funkcí, která má důsledky i v oblasti pracovního výkonu;
• funkční porucha emocionální rovnováhy a projevy subjektivního obtěžování.
Dříve než lze zaznamenat chorobné změny, projevuje se snížení produktivity práce při zvýšení hladiny hluku o 1 dB
nad 75 dB o 1 %, nad 85 dB o 2 %.

Emise výfukových plynů
Imisní a emisní situace je samostatně uvedena v kap. D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima a v
Rozptylové studii, která je přílohou této dokumentace. V této kapitole jsou shrnuty obecné
poznatky týkající se zdravotních rizik obyvatelstva v souvislosti s výfukovými plyny motorových
vozidel.
Hodnocení vlivu imisí na obyvatelstvo je třeba rozdělit na odlišné situace: (a) městský provoz,
(b) provoz po silnici ve volné krajině.
Pro městský provoz jsou charakteristické dopravní zácpy a nepravidelnost, která vede k nízké
rychlosti, častým rozjezdům a popojížděním. Důsledkem toho jsou mnohem vyšší emise
škodlivin z automobilů. Připočteme-li k tomu horší možnost rozptylu škodlivin v "kaňonovitém"
uspořádání ulic a blízkost, ve které se obyvatelé ve vztahu k výfukům aut pohybují, je zřejmé, že
imise z dopravy jsou zde zásadním a důležitým hygienickým problémem.
Zcela jiná je však situace ve volné krajině. Emise z aut jsou při plynulé jízdě mnohem nižší,
možný je volný rozptyl škodlivin a lidé jsou (kromě řidičů a spolujezdců) dostatečně vzdáleni od
zdrojů výfukových plynů. Imise zde proto nepředstavují závažný hygienický problém.
Hodnocená přeložka silnice I/9 odvádí dopravu z obce Dubá, zajišťuje plynulý provoz a imise
nebudou představovat vážný hygienický problém. Pro přesnou konkretizaci vlivů imisí na
jednotlivé obydlené části u nové silnice je zpracována tzv. Rozptylová studie, která na základě
prověřených a celostátní metodikou schválených matematických modelů vypočítá dvě hlavní
charakteristiky stavu čistoty ovzduší:
(a) průměrnou roční koncentraci škodliviny, která nejlépe charakterizuje celkový dopad trasy,
protože do jejích výpočtů jsou zařazeny meteorologické prvky, především četnost jednotlivých
směrů větru. Hodnoceny jsou plynné polutanty: oxid dusičitýNO2, oxidy dusíku NOx z pohledu
ochrany ekosystémů, oxid uhelnatý, benzen a benzo(a)pyren
(b) krátkodobou maximální koncentrací, která hodnotí teoretické maximum, které za určitých
(většinou nepříznivých) rozptylových podmínek zde může být dosaženo. Tato hodnota má sama o
sobě velmi malou vypovídající hodnotu a pro interpretaci je třeba ji vždy doplnit výpočtem času,
po který bude tato hodnota překročena. Rovněž hygienické předpisy udávají limit krátkodobé
maximální koncentrace s tím, že tato hodnota může být překročena v 5 % času za roku tj. 438
hodin.
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Výfukové plyny motorových vozidel jsou komplexní směsí chemických látek, jejíž složení závisí na složení paliva,
typu a funkčním stavu motoru a případném užití katalyzátoru. Znečišťující látky a jejich deriváty mohou způsobit
nepříznivé zdravotní důsledky interakcí s molekulami rozhodujícími pro biochemické nebo fyziologické procesy
lidského těla.
Oxidy dusíku patří k látkám projevujícím dráždivé účinky na dýchací cesty. Mezi nejvýznamnější patří oxid dusičitý
(NO2), který je asi z 80-90 % pohlcován hlenem dýchacích cest. Oxidy dusíku způsobují mírné až těžké záněty
průdušek či plic a při vysokých koncentracích plicní edém s rizikem smrti. Epidemiologické studie dokazují vzrůst
výskytu dýchacích chorob u dětí mladších 12 let vystavených vysokým koncentracím NO2. Bylo zjištěno, že již při
malém vzrůstu jeho koncentrace dochází k prudkému zvýšení pravděpodobnosti onemocnění dýchacích cest o 20 %.
Navíc jsou opakovaná respirační onemocnění v dětství považována za rizikový faktor, jehož následky se v dospělosti
projeví na počtu onemocnění plic.
Oxid uhelnatý (CO) je rychle absorbován v plicích a přechází do krve, kde se váže na hemoglobin za vzniku
karboxyhemoglobinu (COHb) a tím blokuje okysličování krve v plicích. Míra vstřebávání CO závisí na jeho
koncentraci, intenzitě fyzické námahy, tělesné velikosti, stavu plic a na atmosférickém tlaku. Hlavní negativní efekt
CO spočívá ve snížení přísunu kyslíku ke tkáním. Z tohoto důvodu jsou nejvyšší zdravotní rizika pro orgány závislé
na vydatném zásobování kyslíkem, tzn. pro srdce a mozek. Klasické příznaky otravy CO jsou bolesti hlavy a závrať
(při hladině 10-30 % COHb) až silné bolesti hlavy, srdeční obtíže a malátnost (nad 30 %). Při hladině nad 40 % je
značné riziko komatu a smrti. Působení CO na matku může rovněž poškodit plod vyvíjející se v jejím těle, snížit
porodní hmotnost dítěte a zpomalit jeho vývoj po narození. Mezi uhlovodíky byly jako toxické identifikovány
především aldehydy (z nich cca 50% jako formaldehydy a 5% jako akroleiny). Oba způsobují dráždění očí.
Formaldehyd byl klasifikován jako pravděpodobně rakovinotvorný. Mnoho uhlovodíků produkovaných vznětovými
a zážehovými motory je považováno za karcinogeny. Je to například benzen, 1,3-butadien a mnoho dalších
polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU). Benzen je složkou surové ropy a je přítomen v automobilovém
benzinu. Ze vdechovaného vzduchu se vstřebává asi polovina benzenu, který proniká zejména do tukové tkáně a
kostní dřeně. Vdechovaný benzen působí jedovatě na centrální nervový systém, krev a imunitu.Trvalé působení
benzenu může způsobit poškození kostní dřeně. Benzen je karcinogenní látka, patřící do skupiny 1. Výsledky
výzkumů naznačují, že benzen je velmi nebezpečnou mnohostrannou rakovinotvornou látkou, takže nelze stanovit
bezpečnou hladinu vzduchem transportovaného benzenu. Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) jsou skupinou
látek vznikajících během nedokonalého spalování. Existují stovky druhů PAU, z nich nejlépe je znám
benzo(a)pyren (BaP). Polycyklické aromáty se vstřebávají v plicích a střevech,kde jsou metabolizovány na látky,
které jsou považovány za potencionální původce rakoviny. BaP byl klasifikován ve skupině 2A, tedy jako
pravděpodobně pro člověka rakovinotvorný.

D.I.1.2. Narušení faktorů pohody
Narušení faktorů pohody je závažným vlivem dopravy na obyvatelstvo v blízkosti komunikací.
Základní cestou je minimalizovat informace, které organismus o dopravní komunikaci přijímá.
Tyto podněty přinášejí do nervové soustavy člověka tři smysly: zrak, sluch, čich.
a) zrak
Obecně získává člověk zrakem ¾ veškerých informací, a proto i zde lze očekávat jeho významný
vliv. Je třeba, aby co nejméně obyvatel bylo v optickém kontaktu s trasou. K tomu lze využít
následující opatření.
na straně komunikace (převážné vedení trasy v zářezu, protihlukové stěny, vhodné vegetační
úpravy a ozelenění),
na straně obyvatele (ploty s plného materiálu, vegetační úpravy, záclony a závěsy).
Navržený obchvat I/9 se vyhýbá v maximální možné míře osídlení a tím minimalizuje vliv
blízkého vizuálního kontaktu.
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tabulka č. 35: Vzdálenost obytné zástavby od variant přeložky silnice I/9

Varianta
V1

staničení

vzdálenost od obytné zástavby

0,35 – 0,45 km
0,85 – 1,05 km
1,97 – 2,03 km

v těsné blízkosti plotů obytné zástavby
70 m od obytné zástavby v Zahradní ulici
20 m vlevo od bytovek č.p. 7 a 8

V2

cca 0,70 km
2,47 – 2,51

150 m od rohu zahrady
20 m od bytovek č.p. 7 a 8 (stejně jako V1)

V3

cca 0,65 km
2,25 – 2,30 km

220 m od rohu zahrady
100 m vpravo od bytovek č.p. 7 a 8

b) sluch
Sluch je druhým nejvýznamnějším smyslem člověka z hlediska přísunu informací. Účinky zvuku
se zabýváme především v oblasti, která nejvíce ohrožuje zdraví člověka a mluvíme o hluku. Tato
oblast je zpracována v samostatné Hlukové studii. Je však třeba poznamenat, že sluchové vjemy
z dopravy nekončí na úrovni hygienických limitů pro hluk, ale doprava na trase je slyšitelná
mnohem dále. Z hlukové studie vyplývá, že hluková zátěž obyvatel bude celkově na velmi
přijatelné úrovni, takže lze předpokládat i dobrý stav z hlediska slyšitelnosti provozu silničního
provozu na obchvatu. K tomuto stavu přispívá navržená protihluková stěna pro varianty V1 a V2
na konci úseku přeložky. Protihluková stěna dlouhá 50 m a vysoká 4,5 m bude chránit bytovky
č.p. 7 a 8 před překročením hygienických limitů pro denní a noční dobu.
c) čich
Čich přináší informace o látkách rozptýlených ve vzduchu, tedy o imisích z dopravy. Ty jsou
vnímatelné především v bezprostřední blízkosti trasy (pásmo P1) a při smogových situacích.
Problematika imisí je samostatně popsána v Rozptylové studii a v kapitole D.I.2 a rozdíl od hluku
nejsou imise při splnění hygienických limitů již smyslově postižitelné. Splnění hygienických
limitů je tedy dostatečné i z hlediska rizika psychické zátěže.

D.I.1.3. Sociálně ekonomické vlivy
Stavba přeložky silnice I/9 výrazně neovlivní sociálně ekonomickou situaci v daném okolí.
Během výstavby vzniknou velmi omezené pracovní příležitosti, především dělnické profese a
pomocné dělnické práce. Počet volných pracovních míst záleží na dodavateli, který bude určen ve
výběrovém řízení.
D.I.1.4. Vliv na řidiče, dopravní nehody
Navrhovaná trasa silničního obchvatu I/9 má na řidiče oproti současnému stavu na stávající
silnici tyto vlivy:
• zlepší se časová průjezdnost vozidel přes obec a výrazně se zlepší plynulost a bezpečnost
provozu (eliminaci prudkého klesání a stoupání od středu obce k jejímu konci směr Česká
Lípa, varianty V2 a V3 odstraní nepřehlednou dvojitou zatáčku před vjezdem do obce od
Mělníku)
• snížení hluku a imisí
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•

dojde ke snížení nehodovosti a počtu zraněných (stávající silnice v současné době prochází
středem města, v těsné blízkosti základní školy, autobusového nádraží, kostela a náměstíčka.
Město rozděluje a je velice těžké silnici bezpečně přejít.)
• dojde ke zlepšení psychické pohody řidičů a snížení stresové zátěže (kolize na komunikaci ve
střední části obce s obyvateli, kolize na přechodu u základní školy)
• vyhovující normové technické parametry (povrch vozovky, směrové a výškové parametry)
Dopravní nehody
Riziko dopravních nehod, včetně závažných důsledků ve formě lehkých a těžkých úrazů a úmrtí,
patří k nejzávažnějším rizikům, která člověk dnešní doby při své činnosti postupuje. Velmi
znepokojivá je především tendence posledních let, kdy počet dopravních nehod a počet úrazů a
úmrtí výrazně narůstá.
Příčiny dopravních nehod můžeme schematicky rozdělit do tří základních skupin: lidský faktor,
stav komunikace, technický stav vozidla.
a) lidský faktor
Je základní příčinou většiny dopravních nehod, což se týká jak řidičů, tak ostatních
účastníků
silničního provozu, zejména cyklistů a chodců. Hlavní příčiny jsou:
• nedodržování dopravních předpisů
• únava - projevuje se na všech typech komunikací, neudržuje pozornost řidiče v optim. stavu
• stres - je velmi negativním faktorem v dopravě a může vést ke zvýšení agresivity řidiče,
nepředloženým reakcím a zdravotním kolapsům (např. infarkty) s tragickými důsledky. Stres
vzniká především tam, kde intenzita dopravního provozu výrazně převyšuje možnosti
komunikačního systému. Přitom dochází k dopravním zácpám, neustálému kontaktu s chodci
a cyklisty, k objížďkám při opravách komunikací apod. Z hlediska snížení stresové zátěže
řidičů, ale i chodců a cyklistů je výstavby komunikace jednoznačně pozitivním krokem.
b) stav komunikace
Technické řešení komunikace, její směrové a výškové vedení a způsob křížení s ostatním
komunikačním systémem zásadním způsobem ovlivňují celkovou bezpečnost provozu.
Z tohoto hlediska je výstavba obchvatu silnice I/9 jednoznačným pozitivem.
c) technický stav vozidla
Je významným faktorem bezpečnosti provozu. Vzhledem k tomu, že není ovlivněn navrhovanou
stavbou, nebude tento faktor dále rozebírán.
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D.I.2. Vliv na ovzduší a klima

D.I.2.1. Vlivy na ovzduší
Údaje o intenzitě dopravy po sledovaném úseku silnice I/9 v roce 2010 a 2020 byly získány
z výsledků sčítání dopravy v roce 2000 po přepočtu růstových koeficientů ŘSD ČR. Přepočet
počtu TNV z výsledků sčítání byl proveden podle novelizované metodiky pro hodnocení hlukové
zátěže.
tabulka 36: Intenzita dopravy roce 2010 a 2020 (voz/24 hod)

silnice

I/9

sčítací úsek

TNV

OA

M

celkem

koef. 2010/2000

1,28

1,31

0,89

–

koef. 2010/2000

1,41

1,49

0,81

–

4-1126
rok 2000
od křiž. II/260 rok 2010
směr Č.Lípa
rok 2020

682

4505

34

5221

873

5902

30

6805

962

6712

28

7702

rok 2000
4-1119
od křiž. II/26 směr rok 2010
Mělník
rok 2020

652

3921

32

4605

835

5137

28

6000

919

5842

26

6787

V následující kapitole jsou uvedeny stručné závěry z Rozptylové studie, která je přílohou
dokumentace podle zákona č. 100/2001 Sb.
Jako podklady pro hodnocení imisní situace v okolí komunikace byly provedeny výpočty
imisních hodnot v uzlech pravidelné čtvercové sítě. Byla použita výpočetní síť o rozměrech 2000
x 2600 m se stranou čtverce 50 m. Vypočítané hodnoty byly interpolovány do podrobnější sítě
s krokem 10 metrů metodou nejmenší křivosti a z nich pak sestrojeny izoliniové mapy
maximálních krátkodobých a průměrných ročních koncentrací sledovaných polutantů.
Pro podrobné zhodnocení situace po výstavbě byly napočteny úplné výsledky imisního zatížení
v 10 referenčních bodech, uvedených v následující tabulce:
tabulka č. 37: Referenční body pro hodnocení imisního zatížení

Referenční bod

X

1. Dubá č.p. 269
2. Dubá č.p. 170
3. Dubá č.p. 322
4. Dubá č.p. 316
5. Dubá č.p. 222
6. Dubá č.p. 8
7. Dubá č.p. 73
8. Dubá, základní škola
9. Dubá, městský úřad
10. Dubá, střed obce

755
855
965
1090
1270
1650
1430
1205
1320
1420
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Y
525
660
895
980
1110
1695
850
685
495
615

Z
280
280
275
286
278
301
288
274
270
266
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Výsledky výpočtu
Varianta V1
Jedná se o variantu, ve které se doprava a tím i zdroj emisí nejvíce přibližuje obytné zástavbě.
Přízemní hodinové koncentrace oxidu dusičitého NO2 se v ploše obce Dubá pohybují mezi
0,5 a 3 µg/m3. V nejbližší obytné zástavbě, především v lokalitě Nové Město na jihozápadním
okraji města a v Novém Berštejně, kde se trasa obchvatu nejvíce přibližuje obytné zóně, mohu
hodinové koncentrace NO2 překročit 2 µg/m3. Tato hodnota však představuje pouze 1 %
krátkodobého imisního limitu pro oxid dusičitý.
Průměrné roční koncentrace jen výjimečně překročí hodnotu 0,5 µg/m3 a pohybují se i
v bezprostřední blízkosti komunikace hluboko pod ročním imisním limitem 40 µg/m3.
Silnice III. třídy do Holan tvoří hranici CHKO Kokořínsko, jižní část trasy obchvatu ve všech
třech variantách prochází touto CHKO. Průměrné roční koncentrace oxidů dusíku NOx se v okolí
komunikace pohybují v hodnotách nižších než 10 µg/m3, nepřekročí tedy 1/3 imisního limitu pro
ochranu ekosystémů.
Osmihodinové koncentrace oxidu uhelnatého CO v okolí komunikace ani v nejbližší obytné
zástavbě nepřekročí s velikou rezervou hodnotu 100 µg/m3, to je 1 % imisního limitu pro tuto
látku.
Imisní limit pro benzen je stanoven jako roční průměrná koncentrace 5 µg/m3. Imisní koncentrace
benzenu v okolí obchvatu se pohybují v hodnotách do 0,05 µg/m3, v nejbližší obytné zástavbě
nejvýše do 0,02 µg/m3. Ani hodinové koncentrace benzenu v obytné zástavbě nepřekročí 0,5
µg/m3, jsou tedy pod úrovni 10 % ročního limitu.
Průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu dosáhnou v blízkosti komunikace 1,5 pg/m3, u
nejbližších obytných domů do 1,3 pg/m3. Tyto hodnoty jsou cca o 3 řády nižší než je imisní limit
1 ng/m3.
Situace v roce 2020 bude pro většinu znečišťujících látek výrazně příznivější než v roce 2010.
Dojde ke zkvalitnění složení vozového parku, převážná většina vozidel bude splňovat emisní
limit EURO4 a pokles hodnot emisních faktorů bude dostatečně kompenzovat nárůst intenzity
dopravy.
Výjimku představuje benzo(a)pyren, jehož emise by se podle předpokladu (model MEFA)
neměly u nových vozidel snižovat. V případě této znečišťující látky proto při očekávanému
nárůstu intenzity dopravy dojde k odpovídajícímu nárůstu emisí a tím i imisních koncentrací.
Vzhledem k tomu, že se očekávané imisní koncentrace této látky v roce 2010 budou pohybovat
výrazně pod imisním limitem (cca o 3 řády nižší), jejich očekávaný nárůst o cca 15 % v roce
2020 bude nevýznamný.
Varianta 2
Obchvat Dubé ve variantě V2 je veden ve větší vzdálenosti od obytné zástavby než ve variantě 1.
To má za následek znatelný pokles imisní zátěže obytné zóny s výjimkou dvou činžovních domů
ležících na severním okraji města proti čerpací stanici pohonných hmot Agip. V těchto místech
jsou obě varianty – varianta V1 i varianta V2 – již vedeny ve stávající trase silnice I/9.
Koncentrace škodlivin v okolí komunikace jsou na úrovni koncentrací ve variantě V1.
V nejbližších obytných domech a dalších místech vybraných jako referenční body se pohybují
krátkodobé koncentrace oxidu dusičitého NO2 pod hodnotou 2 µg/m3, výjimku představují již
zmíněné dva domy (ref. bod 6), kde je očekávaná krátkodobá koncentrace přes 2 µg/m3.
Průměrné roční koncentrace NO2 nepřekročí v obytné zóně hodnotu 0,5 µg/m3.
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Obdobně i osmihodinové koncentrace oxidu uhelnatého CO poklesnou ve srovnání s variantou
V1 (s výjimkou ref.bodu 6), nikde nepřekročí hodnotu 20 µg/m3.
Průměrné roční koncentrace benzenu v obytné lokalitě jsou výrazně pod hodnotou 0,01 µg/m3,
jen v ref. bodě 6 tuto hodnotu překročí. Očekávané koncentrace představují cca 0,5 % ročního
limitu.
Podobně průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu dosáhnou u nejbližších obytných domů
necelých 0,6 pg/m3 (v ref. bodu 6 pak 1,06 pg/m3 ) . Tyto hodnoty jsou cca o 3 řády nižší než je
imisní limit 1 ng/m3.
Varianta V3
Varanta 3 je vzhledem k zástavbě Dubé nejvzdálenější, imisní zatížení obce je nejnižší
z posuzovaných tří variant. Nejexponovanější obytnou lokalitou zůstávají dva obytné domy u
čerpací stanice na severním okraji města, ale i zde se v této variantě imisní situace výrazně zlepší.
V nejbližších obytných domech a dalších místech vybraných jako referenční body se pohybují
krátkodobé koncentrace oxidu dusičitého NO2 pod hodnotou 1 µg/m3, výjimku představují již
zmíněné dva domy (ref. bod 6), kde je očekávaná krátkodobá koncentrace přes 1,5 µg/m3.
Průměrné roční koncentrace NO2 nepřekročí v obytné zóně hodnotu 0,2 µg/m3.
Obdobně i osmihodinové koncentrace oxidu uhelnatého CO poklesnou ve srovnání s variantou
V2 a nikde (s výjimkou ref. bodu 6) nepřekročí hodnotu 10 µg/m3.
Průměrné roční koncentrace benzenu v obytné lokalitě jsou výrazně pod hodnotou 0,02 µg/m3, na
úrovni cca 0,4 % ročního limitu.
Průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu dosáhnou u nejbližších obytných domů necelých 0,5
pg/m3 (v ref. bodu 6 pak 0,66 pg/m3) . Tyto hodnoty jsou cca o 3 řády nižší než je imisní limit 1
ng/m3.
Závěr
Obchvat silnice I/9 kolem obce Dubá výrazně zjednoduší dopravní situaci na hlavním silničním
tahu Česká Lípa – Mělník a sníží se i imisní zátěž obce.
Z porovnání imisní situace v obci Dubá pro tři posuzované varianty vyplývá, že nejvhodnější
řešení z pohledu imisní zátěže obytné zóny představuje nejvzdálenější varianta 3, nejméně
příznivá je varianta 1. Ve všech třech variantách však budou očekávané imisní koncentrace
posuzovaných látek hluboko pod odpovídajícími imisními limity a to jak v nejbližším okolí
komunikace, tak i v obytné zástavbě obce. Toto konstatování se týká obou posuzovaných
časových horizontů. Nárůst intenzity dopravy mezi roky 2010 a 2020 je s výjimkou
benzo(a)pyrenu kompenzován poklesem emisí z automobilové dopravy v důsledku zvyšující se
kvality vozového parku.
D.I.2.2. Vlivy na klima
Vliv na klimatickou situaci v zájmovém koridoru nebude žádný. Klima zůstane prakticky beze
změny, protože se podobně jako v případě ovzduší nejedná o nový zdroj znečištění ovzduší, ale
pouze o přesun stávajícího liniového zdroje znečištění ovzduší ze současného průtahu obcí na
severovýchodní obchvat Dubé. V zimním inverzním období dojde k výraznému odlehčení inverzí
v centru obce, která se nachází v údolíčku.
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D.I.3. Hluková situace a event. další fyzikální a biologické charakteristiky
D.I.3.1. Hluk
Silnice I/9 v posuzovaném úseku je navržena jako silnice kategorie S 11,5/80. Údaje o intenzitě
dopravy po sledovaném úseku silnice I/9 v roce 2010 a 2020 byly získány z výsledků sčítání
dopravy v roce 2000 po přepočtu růstových koeficientů ŘSD ČR. Přepočet počtu TNV
z výsledků sčítání byl proveden podle novelizované metodiky. Tabulka intenzit je uvedena v
předcházející kapitole.
Pro hodnocení hluku z obchvatu byly vybrány domy ležící nejblíže navrženým trasám obchvatu.
Jedná se o lokality Nové Město, Zahradní ulice, Dlouhá ulice, Malá Strana a Nový Berštejn.
Celkem bylo v uvedených lokalitách posouzeno 43 obytných objektů. Počet obyvatel trvale
žijících v jednotlivých domech byl převzat z matriky města Dubá, údaje byly poskytnuty
pracovníky Městského úřadu Dubá. Jako referenční body pro hodnocení hlukové zátěže bylo
zvoleno 19 nejbližších obytných domů a 4 body na hranici chráněného venkovního prostoru
(hranice parcel posuzovaných obytných domů). Pro tyto body byl proveden výpočet hladin hluku
v denní a v noční době.
Tabulka č. 38: Seznam referenčních bodů pro hlukovou studii

Bod č.

Lokalita

č.p.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20-23

Nové Město
Nové Město
Nové Město
Nové Město
Nové Město
Nové Město
Nové Město
Zahradní
Zahradní
Zahradní
Zahradní
Zahradní
Zahradní
Zahradní
Zahradní
Malá Strana
Malá Strana
Nový Berštejn
Nový Berštejn
hranice pozemků

269
282
261
295
260
170
259
322
321
320
346
318
317
316
116
247
222
8
9
-

počet obyvatel
3
3
3
2
5
3
1
3
2
2
4
4
3
1
4
1
4
14
18
-

Hluková zátěž pro nulovou variantu, t.j. při zachování stávajícího stavu, je uvedena v kapitole
C.II.3. Hluk (Charakteristika současného stavu životního prostředí).
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Varianta 1
Ve variantě 1 je obchvat veden v trase, která je v souladu s územním plánem obce. Tato trasa
prochází v těsné blízkosti severozápadního okraje obce a v maximální míře využívá stávající
trasu silnice I/9.
Tabulka č. 39: Varianta V1 – ekv. hladiny akustického tlaku A v obytné zástavbě

ref. bod
č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

LAeq [dB]
2010

2020

den

noc

den

noc

54,4
50,7
48,6
47,2
45,7
47,5
44,7
51,2
50,7
50,1
49,7
49,8
50,4
51,3
49,9
55,3
52,2
61,4
56,4
56,9
48,1
55,8
51,2

44,8
41,2
39,0
37,7
36,1
38,0
35,2
41,8
41,4
40,8
40,4
40,5
41,1
41,9
40,5
46,0
42,8
52,1
47,1
47,4
38,5
46,5
41,8

54,8
51,2
49,0
47,7
46,1
48,0
45,2
51,7
51,2
50,6
50,2
50,4
51,0
51,8
50,4
55,8
52,7
62,0
57,0
57,4
48,5
56,3
51,7

45,4
41,7
39,6
38,2
36,7
38,5
35,7
42,3
41,9
41,3
40,9
41,0
41,6
42,5
41,1
46,5
43,4
52,6
47,7
47,9
39,1
47,0
42,4

Tabulka č.40: Varianta V1, počet osob zasažených hlukem z dopravy

územní pásma

LAeq [dB]

pásmo 1
pásmo 2
pásmo 3
pásmo 4
pásmo 5
pásmo 6
pásmo 7
Celkem

50 – 55
55 – 60
60 – 65
65 – 70
70 – 75
75 – 80
> 80

EVERNIA s.r.o.

počet obyvatel
2010

2020

21
19
14
0
0
0
0
54

21
19
14
0
0
0
0
54

strana 85

Dokumentace podle zákona č.100/2001 Sb.

Silnice I/9, obchvat Dubá

Hodnocení
Hluk z obchvatu ve variantě V1 nezpůsobí nikde v obytné zástavbě ani na hranici obytné zóny
překročení nejvyšších přípustných ekvivalentních hladin akustického tlaku. Výjimkou je dům
č.p.8 v části obce Nový Berštejn, který je situován v bezprostřední blízkosti stávající silnice I/9 a
trasa varianty V1 zde bude vedena ve stávající trase.
Znamená to, že k překročení hladiny hluku 60 resp. 50 dB by zde došlo i v případě zachování
existujícího dopravního řešení bez výstavby obchvatu. Při realizaci varianty V1 nedojde v tomto
bodě ke zhoršení situace.
Vzhledem k místnímu uspořádání je vhodným řešením vybudování protihlukové stěny délky
50 m a výšky 4,5 m.
U ostatní dotčené obytné zástavby a na hranici chráněného venkovního prostoru budou
očekávané hodnoty ležet s dostatečnou rezervou pod limitními hodnotami. Maximální očekávané
hladiny hluku u obytné zástavby jsou 57,0 dB v denní době a 47,7 dB v noční době, na hranici
chráněného venkovního prostoru pak 57,4 dB ve dne a 47,9 dB v noci. Počet osob zasažených
hlukem vyšším než 50 dB je v obou časových horizontech 54 (za předpokladu že se v průběhu let
nezmění obsazenost bytových objektů).

Varianta 2
Varianta V2 obchvatu Dubé je vedena ve větší vzdálenosti od obce než varianta V1. V severní
části využívá shodně s variantou V1 v maximální míře stávající trasy silnice I/9, na kterou se
napojuje před čerpací stanicí u odbočení silnice II/270 do Doks.
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Tabulka č. 41: Varianta V2 – ekv. hladiny akustického tlaku A v obytné zástavbě

ref. bod
č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

LAeq [dB]
2010

2020

den

noc

den

noc

45,3
44,5
43,5
43,0
42,2
43,3
42,4
43,0
43,0
43,1
43,4
43,7
44,1
44,5
43,8
48,6
43,5
61,5
56,5
44,7
42,2
43,3
51,2

35,8
35,0
34,0
33,5
32,6
33,8
33,0
33,6
33,6
33,8
34,1
34,4
34,8
32,2
34,5
39,2
34,1
52,1
47,2
35,2
32,7
32,6
33,9

45,8
44,9
44,0
43,4
42,6
43,8
42,9
43,5
43,5
43,7
43,9
44,3
44,7
45,0
44,3
49,1
44,0
62,0
57,0
45,1
42,7
42,5
43,8

36,3
35,5
34,5
34,0
33,2
34,4
33,5
34,3
34,1
34,3
34,6
34,9
35,3
35,7
35,0
39,8
34,7
52,6
47,7
35,7
33,3
33,1
34,5

Tabulka 42: Varianta V2, počet osob zasažených hlukem z dopravy

územní pásma

LAeq [dB]

pásmo 1
pásmo 2
pásmo 3
pásmo 4
pásmo 5
pásmo 6
pásmo 7
Celkem

50 – 55
55 – 60
60 – 65
65 – 70
70 – 75
75 – 80
> 80

počet obyvatel
2010

2020

0
18
14
0
0
0
0
32

0
18
14
0
0
0
0
32

Hodnocení
Hluk z obchvatu ve variantě V2 nezpůsobí nikde v obytné zástavbě ani na hranici obytné zóny
překročení nejvyšších přípustných ekvivalentních hladin akustického tlaku. Výjimkou je dům
č.p.8 v části obce Nový Berštejn, který je situován v bezprostřední blízkosti stávající silnice I/9 a
trasa varianty V2 zde bude vedena ve stávající trase.
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Znamená to, že k překročení hladiny hluku 60 resp. 50 dB by zde došlo i v případě zachování
existujícího dopravního řešení bez výstavby obchvatu. Při realizaci varianty V2 nedojde v tomto
bodě ke zhoršení situace.
Vzhledem k místnímu uspořádání je vhodným řešením vybudování protihlukové stěny délky
50 m a výšky 4,5 m.
U ostatní dotčené obytné zástavby a na hranici chráněného venkovního prostoru budou
očekávané hodnoty ležet s dostatečnou rezervou pod limitními hodnotami. Maximální očekávané
hladiny hluku u obytné zástavby jsou 57,0 dB v denní době a 47,7 dB v noční době, na hranici
obytné zóny pak 45,1 dB ve dne a 35,7 dB v noci.
Počet osob zasažených hlukem vyšším než 50 dB je v obou časových horizontech 32 (za
předpokladu, že se v průběhu let nezmění obsazenost bytových objektů). Jedná se o obyvatele
domů č.p. 8 a 9 v části Nový Berštejn.
Varianta 3
Varianta 3 obchvatu Dubé je vedena až do km 1,3 zhruba v trase varianty 2, dále pak rovnoběžně
s variantou 1 až do napojení na stávající trasu severně od čerpací stanice u odbočení silnice II/270
do Doks. Trasa je vedena v dostatečné vzdálenosti od souvislé obytné zástavby obce. Protože
napojuje na stávající trasu silnice I/9 až 400 m za čerpací stanicí, neprochází, narozdíl od variant
1 a 2, ani v blízkosti zámeckého parku a zámku Nový Berštejn.
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Tabulka č. 43: varianta V3 – ekv. hladiny akustického tlaku A v obytné zástavbě

ref. bod
č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

LAeq [dB]
2010

2020

den

noc

den

noc

43,0
42,6
42,1
41,7
40,9
42,0
41,2
42,1
41,5
41,2
41,0
41,0
41,0
40,9
39,3
40,6
38,4
47,0
49,4
41,6
40,5
40,5
40,1

33,6
33,1
32,6
32,3
31,4
32,5
31,8
32,7
32,2
31,9
31,6
31,6
31,6
31,5
30,0
31,3
29,0
37,7
40,0
32,2
31,0
31,1
30,7

43,6
43,1
42,6
42,3
41,4
42,5
41,8
42,7
43,5
42,1
41,8
41,5
41,5
41,4
39,9
41,2
38,9
47,5
49,9
42,2
41,0
41,1
40,7

34,2
33,7
33,2
32,9
32,0
33,1
32,4
33,3
32,7
32,4
32,2
32,1
32,1
32,0
30,5
31,8
29,6
38,2
40,6
32,8
31,6
31,7
31,4

Tabulka č. 44: Varianta V3, počet osob zasažených hlukem z dopravy

územní pásma

LAeq [dB]

pásmo 1
pásmo 2
pásmo 3
pásmo 4
pásmo 5
pásmo 6
pásmo 7
Celkem

50 – 55
55 – 60
60 – 65
65 – 70
70 – 75
75 – 80
> 80

počet obyvatel
2010

2020

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

Hodnocení
Hluk z obchvatu ve variantě V3 nezpůsobí nikde v obytné zástavbě ani na hranici obytné zóny
s výraznou rezervou překročení nejvyšších přípustných ekvivalentních hladin akustického tlaku.
Maximální očekávané hladiny hluku u obytné zástavby jsou 49,9 dB v denní době a 40,6 dB
v noční době, na hranici obytné zóny pak 42,2 dB ve dne a 32,8 dB v noci.
Z osob trvale žijících v obci Dubá nebude nikdo zasažen hlukovou expozicí vyšší než 50 dB.
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Porovnání variant a navržená protihluková opatření
Obchvat silnice I/9 kolem obce Dubé ve všech třech navržených variantách výrazně zklidní
situaci v obytné zástavbě obce. V současné době jsou v centru obce u obytných domů
překračovány nejvyšší přípustné hladiny hluku v denní i v noční době. Po realizaci obchvatu se
centrum zklidní a ani v západní a severozápadní části obce, v jejíž blízkosti bude trasa obchvatu
vedena, nedojde ke zvýšení hluku nad přípustné hodnoty.
Z navržených variant obchvatu vychází nejpříznivěji z pohledu ovlivnění hlukem varianta 3. Tato
varianta je nejdelší a je v celé délce vedena v dostatečné vzdálenosti od veškeré obytné zástavby
a cca ve vzdálenosti 350 m od hranice zámeckého parku Nový Berštejn. V této variantě nebude
nikdo z osob žijících v obci Dubá zasažen hlukovou expozicí vyšší než 50 dB.
Ve variantách V1 a V2 komunikace v severní části obchvatu, v místě, kde se v Novém Berštejně
u čerpací stanice pohonných hmot napojuje na stávající trasu silnice I/9 a je vedena již v této
trase, prochází v blízkosti obytných domů č.p. 8 a 9. U domu č.p. 8 (ref. bodu 18) bude v obou
variantách překročena v denní i noční době přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku.
Pro ochranu tohoto obytného domu je pro variantu V1 a V2 navržena protihluková stěna.
tabulka č.45: Parametry PHS

číslo PHS

staničení (varianta V2)
od (km)
do (km)

1

2,445

délka (m)

výška (m)

poloha ve
směru stanič.

50

4,5

vlevo

2,495

tabulka č. 46: Ekv. hladiny akustického tlaku A u domů č.p. 8 a 9 s PHS

LAeq [dB]

ref. bod
č.

18
19

2010

2020

den

noc

den

noc

56,8
55,2

47,5
45,8

57,3
55,7

48,0
46,3

tabulka č. 47: Obchvat Dubá, počet osob zasažených hlukem z dopravy po vybudování PHS

územní pásma

LAeq [dB]

počet obyvatel
varianta V1

pásmo 1
pásmo 2
pásmo 3
pásmo 4
pásmo 5
pásmo 6
pásmo 7
Celkem

50 – 55
55 – 60
60 – 65
65 – 70
70 – 75
75 – 80
> 80

varianta V2

2010

2010

2020

2020

0
32
0
0
0
0
0
32

0
32
0
0
0
0
0
32

0
32
0
0
0
0
0
32

0
32
0
0
0
0
0
32

Varianta V2 se ve svých maximálních hodnotách přibližuje variantě 3, nejvyšší hodnoty hluku
jsou cca o 2 dB vyšší než v nejpříznivější variantě. Trasa obchvatu je v této variantě v severní
části vedena ve stávající trase v těsné blízkosti zámeckého parku.
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Nejméně příznivě vychází z akustického pohledu varianta V1, která je vedena v těsné blízkosti
obytné zóny obce a podél hranice zámeckého parku. Ani v této variantě však nebudou u obytných
domů a v chráněném venkovním prostoru (po vybudování PHS u domu č.p. 8) překročeny limitní
hodnoty hluku v denní ani v noční době.
tabulka č.48: Porovnání max. hodnot hluku v obytném území pro 3 varianty v roce 2020

denní doba (06-22 h)
noční doba (22-06 h)

maximální ekv. hladina akustického tlaku [dB(A)]
varianta V1
varianta V2
varianta V3
57,3
57,3
49,9
48,0
48,0
40,6

V celém rozsahu posuzovaných intenzit dopravy až do dvojnásobku základní intenzity dopravy
bude ve všech variantách v zástavbě obce Dubá dodržena v roce 2020 nejvyšší přípustná hladina
akustického tlaku A 60 dB v denní době a 50 dB v noci.
D.I.3.2. Radioaktivní, elektromagnetické záření
Při stavbě ani při provozu obchvatu I/9 nebude emitováno žádné radioaktivní nebo
elektromagnetické záření. Během provozu samozřejmě nelze vyloučit přepravu radioaktivních
materiálů. Doprava radioaktivních materiálů podléhá zvláštním předpisům, které řeší jak vlastní
přepravu, tak opatření při případné havárii.
D.I.3.3. Vibrace
Vliv vibrací na sledované objekty závisí zejména na intenzitě zdroje vibrací, vzdálenosti od
zdroje a vlastnostech prostředí z hlediska šíření vibrací. Nejvýraznějším zdrojem vibrací je těžká
automobilová doprava. Vibrace mají zejména negativní vliv na konstrukci zasažených staveb a
nedosahují hodnot, které by mohly poškodit lidské zdraví. Negativní vliv na stavby se týká ovšem
vzdálenosti několika metrů od okraje komunikace. Kromě počtu průjezdů těžkých nákladních
vozidel je pro jejich hodnocení důležitý i typ geologického podloží a především konstrukce a
statika dotčené budovy. Zejména staré budovy nebo sakrální stavby bez železobetonového věnce
jsou působením vibrací výrazně poškozovány.
Vzhledem k vedení trasy mimo přímý kontakt s obytnou zástavbou se nepředpokládá vliv vibrací.

D.I.4. Vliv na vodu

D.I.4.1. Celkový vliv
Vzhledem k umístění zájmové lokality v CHOPAV Severočeská křída je třeba problematice
ovlivnění vod věnovat zvýšenou pozornost, zejména při výstavbě a následujícím provozu
komunikace, kde jako největší rizikový faktor připadají v úvahu havárie a následný únik
znečišťujících látek do povrchové nebo podzemní vody. Samotné rozšíření a částečné vyrovnání
rozdílů v niveletě u obchvatu proti stávající trase komunikace bude působit příznivě na snížení
dopravních rizik a snížení podílů potenciálních havárií. Samotné množství odváděných
dešťových vod nebude představovat rizikový faktor.
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D.I.4.2. Období výstavby
V období výstavby bude věnována zvýšená pozornost nakládání se znečišťujícími látkami
v prostoru zařízení staveniště a přímo v prostoru výstavby. Z tohoto důvodu bude zpracován
Provozní a Havarijní řád a stavební firma bude mít k dispozici preventivní a havarijní prostředky
pro nakládání s ropnými látkami. Odstavné plochy pro stavební stroje budou zabezpečeny
zpevněnou plochou nebo záchytnými nádobami s vhodným sorbentem. V zařízení staveniště bude
k dispozici mobilní olejová havarijní souprava s kapacitou min. 90 l, která obsahuje sorpční
rohože, polštáře, sorbent apod. Veškerá údržba bude prováděna mimo plochu zařízení staveniště.
Nebudou zde skladovány pohonné hmoty. Pro zaměstnance bude k dispozici chemické WC.
Vlivy na povrchovou vodu
Při stavbě dojde k částečnému obnažení půdního a horninového profilu a tím může dojít
k částečnému odnosu půdních částic do přilehlých vodotečí. Při dodržování provozního řádu a
technologické kázně a při normálních srážkových poměrech nebude tento vliv významný pro
kvalitu povrchových vod. Nebezpečí erozního odnosu velkého množství půdních částic a
významné zakalení vodotečí hrozí v případě přívalových srážek. Ohrožení povrchových vod by
mohlo nastat v případě úniku většího množství ropných látek na staveništi.
Z hlediska charakteru odvodnění území dojde v důsledku zemních prací (výkopů, náspů) k
částečné změně konfigurace terénu, což způsobí změnu odtokových poměrů v bezprostřední
blízkosti budoucí komunikace. V hodnoceném zájmovém území se nevyskytují plochy s
provedenými velkoplošnými melioracemi a tudíž nedojde v důsledku zemních prací k jejich
narušení
Tvorba podmáčených míst
K tvorbě podmáčených míst může docházet v těch místech, kde těleso komunikace přehradí
přirozený odtok povrchových nebo podzemních vod, aniž by tato skutečnost byla kompenzována
technickými opatřeními (odvodňovací příkopy, propustky apod.). Tato ryze technická opatření
musí být specifikována v dalším stupni projektové dokumentace.
Zamokřená území (velmi omezená) se nalézají pouze v údolí terénní deprese směrem na obec
Dřevčice, tento prostor bude překonán u všech variant mostními objekty, nebezpečí tvorby
podmáčených míst je z tohoto hlediska minimální.
Vlivy na podzemní vodu
Mělké podzemní vody mohou být dotčeny výstavbou komunikace v případě, že nebudou
dodržena ochranná opatření před úniky nebezpečných látek a to zejména při výstavbě v
oblastech, kde je zvýšená hladina podzemní vody. Kromě toho je potřeba, aby silnice byla v
podloží dostatečně těsněna a nestala se tak drenážním prvkem, který by sváděl mělké vody a tím
snižoval hladinu v okolí silnice.
Nepříznivě na kvalitu podzemní vody střednoturonské zvodně může působit i odstranění slabě
propustných krycích vrstev.
Vzhledem k charakteru záměru a prací, kdy u varianty 1 se jedná o zářezy až 13 m hluboké a u
variant 2 a 3 o zářezy max. 6 m je třeba posoudit podrobnější vliv na podzemní vody v dalším
stupni projektové dokumentace (ovlivnění hladiny podzemních vod apod.).
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tabulka 49: Přehled nejdůležitějších vlivů stavby na vody
voda
vliv na
fáze výstavby
povrchová množství žádný
kvalitu
pří běžném režimu nevýznamný vliv,
riziko pouze při havarijních únicích,
především ropných látek
podzemní množství žádný
kvalitu
pří běžném režimu nevýznamný vliv,
riziko pouze při havarijních únicích,
především ropných látek

Silnice I/9, obchvat Dubá

fáze provozu
žádný
při běžném provozu nevýznamný, zůstává na
stávajícím stavu. Riziko pouze při haváriích
nevýznamný
při běžném provozu nevýznamný, zůstává na
stávajícím stavu. Riziko pouze při haváriích

Z uvedeného přehledu vyplývá, že riziko kontaminace vod je významné pouze při havarijních
stavech. K tomu je třeba následující opatření:
§ v dalších stupních projektové dokumentace vypracovat posouzení vlivu na podzemní vodu
při realizaci zářezů a rozpracovat havarijní plány pro případ úniku látek škodlivých vodám,
§ ve fázi výstavby důsledně dodržovat vodohospodářské předpisy a normy k ochraně
povrchových i podzemních vod.
D.I.4.3. Období provozu
Vlivy na povrchovou vodu
V období provozu se projeví nárůst zpevněných ploch a zvýšené množství odváděných
dešťových vod, které bude mít spíše ředící účinek pro případné splachy a dojde ke zrychlení
odtoku povrchových vod. Dešťové vody budou ze silnice odváděny do odvodňovacích příkopů.
Způsob odvodnění dešťových vod z komunikace bude shodný jako u stávající komunikace, tzn.
silničními příkopy a dále do vodotečí.
Dešťové vody z komunikace mohou být znečištěny různými látkami, které se do odtékajících
vod dostávají přímo z projíždějících automobilů (úkapy, otěr) nebo z použitých posypových
materiálů. Nejvýznamnější znečišťující látkou v dešťových vodách otékajících z povrchu
komunikací je v zimním období chlorid sodný (hlavní součást posypových materiálů). Způsob
odvodu dešťových vod z komunikace bude upřesněn v dalším stupni přípravy projektové
dokumentace.
Vlivy na hydrologické charakteristiky podzemních vod
Vlivy na hladinu podzemních vod
Možné ovlivnění hladiny mělkých podzemních vod (pokud bude ovšem souvisle vůbec vyvinuta)
lze očekávat v místech hlubších zářezů silnice, kde může docházet k odvodnění zemin a hornin.
Obvykle nejsou větší výrony vody v těchto zářezech patrné, dochází zde však ke snížení hladiny
podzemní vody nebo alespoň ke snížení její přirozené vlhkosti (zde budou zářezy vedeny
v písčitých zeminách či pískovcových horninách).
Obecně lze konstatovat, že k lokálnímu ovlivnění hladiny podzemní vody může dojít pouze u
nejsvrchnější, kvarterní zvodně. Vzhledem ke skutečnosti, že na podstatné části území vystupují
na den přímo kvádrové pískovce středního turonu, ve kterých není kvartérní zvodeň vyvinuta,
bude zásah do této zvodně minimální až bezvýznamný.
Hladina podzemní vody u hlouběji uložených křídových zvodní nebude uvedenou stavbou
zastižena a tudíž ani jakkoli dotčena.
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Změny proudění podzemních vod a vlivy na vydatnost vodních zdrojů
Výstavba silničního tělesa může způsobovat změny hladiny kvartérní připovrchové zvodně v
obou směrech v závislosti na hydrogeologických podmínkách a technickém řešení (zářezy,
násypy). K ovlivnění režimu podzemních vod může obecně dojít především v oblasti budování
hlubších zářezů (narušení proudění a odtokového režimu podzemní vody v zářezu, umělé
vytvoření infiltračních zón) a v místech, kde byly například provedeny velkoplošné meliorace.
Druhá možnost ovlivnění je obecně v oblastech, kde budovaná komunikace jde po násypech
vybudovaných v místech mělké připovrchové zvodně, jejíž hladina dosahuje nízko pod terén. Zde
se může projevit vytvoření překážky pro proudění přitížením terénu násypem, což může mít za
následek zvýšení hladiny podzemní vody na návodní straně. Zde je rovněž třeba zdůraznit
zvýšenou možnost průsaků či vzlínání vody do tělesa náspu. Tyto skutečnosti je třeba zohlednit
při technickém řešení v dalším stupni projektové dokumentace.
Vzhledem ke skutečnosti, že na podstatné části zájmového území vystupují na den přímo
kvádrové pískovce středního turonu, ve kterých není kvartérní zvodeň vyvinuta, bude zásah do
této zvodně minimální až bezvýznamný a lze konstatovat, že k významnějšímu ovlivnění
kvartérní zvodně nedojde.
Individuální vodní zdroje (vlastně jediný vodní zdroj HV-1 u bytovek v osadě Nový Bernštejn) je
zahlouben do kvádrových pískovců středního turonu a jeho ovlivnění vlastní stavbou je
bezpředmětné.
Hladina podzemní vody u hlouběji uložených křídových zvodní nebude uvedenou stavbou
zastižena a tudíž nemůže dojít k žádné změně proudění těchto podzemních vod.
Vliv na kvalitu podzemní vody
Silnice musí být v podloží dostatečně těsněna, aby se nestala drenážním prvkem, který by sváděl
mělké vody a tím snižoval hladinu v okolí silnice.Nepříznivě na kvalitu podzemní vody
střednoturonské zvodně může působit i odstranění slabě propustných krycích vrstev.

D.I.5. Vliv na zemědělskou i lesní půdu
V souvislosti s realizací záměru přeložky silnice I/9 dojde k záboru zemědělské a lesní půdy.
Všechny tři posuzované varianty trasy jsou vedeny v převážné části po zemědělské půdě (80 % z
celkové délky), lesní půda zaujímá přibližně 2,5 – 4 % z celkové délky. Na základě současných
podkladových materiálů byl proveden orientační odhad záboru.
tabulka 50: Předběžné odhady záboru půdy u jednotlivých variant

Položka
Plocha záboru půdy hlavní trasy včetně přeložek
Předpokládaná plocha rekultivovaných komunik.

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3
[m ]
33 650
36 550
39 700
2
[m ]
3 800
3 800
6 175
2

Upřesnění množství záboru a specifikace trvalého odnětí a dočasného záboru půdy bude
zpracováno v rámci „Záborového elaborátu pro vynětí ze zemědělského půdního fondu (ZPF)“,
Rozsah trvalého a dočasného záboru půdy v rámci řešení zařízení staveniště a ploch souvisejících
s realizací vlastního obchvatu nebyly dosud přesně vyčísleny. Budou vyčísleny v dalším stupni
projektové dokumentace pro vybranou variantu. Také bude upřesněn trvalý a dočasný zábor pro
vybranou variantu po přesném zaměření terénu.
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Vliv na rozsah a způsob užívání půdy
V následujícím přehledu je uveden průchod trasy kvalitou půdy se zařazením do tříd ochrany
půd. Tabulka ukazuje délkový průchod varianty jednotlivými třídami ochrany, ale pro porovnání i
procentuelní vyjádření.
tabulka č. 50: Průchod variant trasy kvalitou půdy a zařazení do tříd ochrany

BPEJ
5.11.00
1. třída ochrany
5.11.10
1. třída ochrany
5.14.00
1. třída ochrany
5.08.50
3. třída ochrany
les
zastavěná plocha
stávající silnice
CELKEM
délka varianty

Délka podle variant (km)
V1
V2
V3

délka
V1

v %
V2

V3

70 %

71 %

73 %

0,00

0,22

0,44

0,955

0,97

0,92

0,32

0,62

0,78

0,18

0,24

0,29

10 %

9,5 %

10 %

0,08

0,06

0,12

4,5 %

2,5 %

4%

0,265

0,441

0,41

14,5 %

17 %

13 %

1,810

2,551

2,95

100 %

100 %

100 %

Z tabulky je zřejmé že všechny tři posuzované varianty V1, V2 a V3 jsou z hlediska průchodu
třídami ochrany zemědělské půdy a lesní půdy rovnocené. Výpočty jsou přibližné, uvedené pro
porovnání, a budou upřesněny v dalším stupni projektové dokumentace po přesném zaměření
terénu.
Při hodnocení vlivu na půdu nelze opomenout znečištění půdy. Potencionálními zdroji
kontaminace půd v okolí silnic jsou:
• emise výfukových plynů (Pb, polyaromatické uhlovodíky)
• posypové soli při zimní údržbě (chloridy a ZN)
• ropné produkty z úkapů vozidel při haváriích
Významné koncentrace škodlivin lze zjistit pouze v bezprostřední blízkosti vozovky a ve
vzdálenosti cca 10 m se většinou již blíží pozaďové hodnotě.
Liniové stavby působí zásadní kvantitativní negativní vliv – zábor půdy. Z negativních faktorů
kvalitativního charakteru se v bezprostřední blízkosti komunikace uplatňuje především
kontaminace půdy. V menší míře a zejména při nevhodném technickém řešení se může uplatnit
lokální eroze nebo sesuvy na svazích kolem komunikace, zasolení v důsledku zimní chemické
údržby a jako důsledek kontaminace a zasolení též ztráta biodiverzity.
Kontaminace půdy
V daném území není zjištěno plošné zvýšení obsahů rizikových látek v půdě vlivem
geologických podmínek nebo předešlé antropogenní činnosti (údaje dle registru
kontaminovaných ploch ÚKZÚZ).
Komunikace pro motorová vozidla jsou typickým příkladem liniového zdroje znečištění. Ve
vztahu k půdě způsobuje doprava kontaminaci pozemků kolem komunikací do vzdáleností od
několika metrů do více než 100 m - podle intenzity provozu a lokálních podmínek. V městských
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aglomeracích s hustou dopravní sítí můžeme dopravu považovat za zdroj plošný, v některých
případech i za zdroj bodový (havárie s únikem přepravovaných materiálů, chemikálií).
Negativní vliv dopravy jako liniového zdroje kontaminace je znám poměrně dlouhou dobu a to v
souvislosti s emisemi olova, které bylo ve formě sloučenin (tetraetylolovo) přidáváno do benzinu
jako antidetonátor. S rozvojem toxikologie a s přechodem na bezolovnatý benzin je poukazováno
na dopravu jako zdroj dalších rizikových anorganických i organických látek. Jedná se především
o polyaromatické uhlovodíky, z nichž je specielně sledováno 16 kongenerů, považovaných za
zvláště toxické a polychlordibenzo-dioxiny (PCDD) a dibenzo-furany (PCDF) jako karcinogenní
látky vznikajících obecně při spalovacích procesech. Dále jsou posuzovány některé další
organické polutanty a rizikové prvky (Cd, Zn, Ni, Be, Cr, As, Hg, Cu), jejichž zdrojem
mohou být nejen emise výfukových plynů, ale i oděr a obrušování pneumatik, brzdových
destiček, karoserií vozidel, samotné vozovky apod.
Riziko úniku pohonných hmot ze stavebních strojů do rozestavěného nezpevněného tělesa
komunikace lze předpokládat v rámci výstavby obchvatu. Toto riziko bude eliminováno
souborem preventivních opatření (havarijní vybavení staveniště, záchytné nádoby na úkapy pro
stroje apod.), které budou součástí dalšího stupně projektové dokumentace.
U komunikací s vysokou intenzitou dopravy se doporučuje provést tato opatření pro zamezení
bezprostředního rizika vstupu rizikových látek do potravního řetězce člověka:
− v bezprostřední blízkosti komunikace (do 10 m) vyloučit zemědělskou produkci,
− do větší vzdálenosti (min. 40 – 50 m) od komunikace vyloučit pěstování listové zeleniny,
− z dalších zemědělských plodin pěstovat v tomto pásu pouze rostliny, jejichž části určené
ke spotřebě nekumulují rizikové prvky a rizikové látky, nebo takové rostliny, které se
nekonzumují,
− vhodným opatřením k zamezení šíření emisí jsou ochranné vegetační pásy kolem
komunikací.

D.I.5.1. Vliv na lesní půdu
Vliv přemostění lokality Lopušník na lesní porosty, vliv na lesní komplex Berštejn a další vlivy
Lokalita Lopušník
Všechny tři navržené varianty výstavby obchvatu Dubé ovlivní lokalitu Lopušník z pohledu
lesních porostů obdobným způsobem a téměř rovnocenným rozsahem. Při plánované stavbě
přemostění budou současné smíšené lesní porosty středního až mýtného věku částečně smýceny a
budou trvale nebo dočasně (po dobu plánované stavby) odňaty z pozemku určených k plnění
funkce lesa (PUPFL).
Z navržených tří variant výstavby se jako nejvhodnější z pohledu lesních porostů jeví varianta 3,
která se jich dotýká nejméně a jeví se jako vhodná i z pohledu jejich nepříliš kvalitní stávající
dřevinné skladby.
Nezbytná a důležitá bude i následná včasná rekultivace a zalesnění dočasně odňatých lesních
pozemků vhodnou dřevinnou skladbou. Stávající dřevinnou skladbou je bohatá buková doubrava
válečková s ústřicí chlupatou. Přirozenou dřevinnou skladbou je dub 60%, buk 30%, habr 10% s
vtroušenou lípou, břekem, javorem mléčem a keři.
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Lesní komplex Berštejn
Lesní komplex Berštejn nebude z hlediska lesních porostů ovlivněn žádnou z navržených variant
stavby obchvatu I/9.
Prostor odstupu varianty 2 a 3 od stávající silnice I/9
Komplex lesních porostů v jihozápadní části plánované stavby obchvatu Dubé – tedy v místě
odstupu varianty 2 a 3 bude dotčen z lesnického pohledu zcela okrajově a bude mít na stávající
lesní porosty minimální vliv.
Celkové zhodnocení: v souvislosti s přeložkou silnice I/9 – obchvat Dubá dojde k minimálnímu
záboru lesní půdy. Z navržených variant je nejvhodnější z hlediska lesního záboru varianta V3,
která se dotýká lesních porostů nejméně a přemosťuje nepříliš kvalitní stávající dřevinnou
skladbu.

D.I.6. Vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje

D.I.6.1. Vliv na horninové prostředí a nerostné zdroje
Navrhovaná přeložka silnice I/9 – obchvat Dubá nebude mít vliv na ložiskové objekty, prognózní
zdroje, dobývací prostory, poddolovaná území, hlavní důlní díla ani sesuvy. Tyto skutečnosti se v
zájmovém území nenacházejí. Vzhledem ke skutečnosti, že se zde žádná výhradní ložiska ani
chráněná ložisková území nevyskytují, jsou si všechny varianty obchvatu z tohoto hlediska
naprosto rovnocenné.
D.I.6.2. Změny hydrogeologických charakteristik
Celkově lze konstatovat, že dopad stavby na hydrogeologické poměry jak širší oblasti, tak
bezprostřední okolí námi hodnoceného úseku přeložky silnice 1/9 je málo významný.
K lokálnímu, nevýznamnému ovlivnění hydrogeologických podmínek a režimu mělce
podpovrchových podzemních vod může dojít pouze v případě zastižení kvartérní zvodně v
malých vzdálenostech od tělesa navrhované komunikace. Změnou hydrogeologických
charakteristik nebudou ovlivněna žádná z pramenišť podzemních pitných vod.
Možné změny hydrogeologických charakteristik lze očekávat v místech zářezů, kde může dojít k
lokální změně odvodnění území a změně hladiny podzemní vody kvartérní (zavěšené) zvodně,
bude-li ovšem stavbou vůbec zastižena. Ovlivnění hlouběji uložených křídových zvodní
výstavbou obchvatu silnice I/9 je z tohoto hlediska bezpředmětné.
Detailní hydrogeologické i inženýrsko-geologické poměry v trase navrhovaného obchvatu silnice
I/9 budou muset být ověřeny podrobným průzkumem, jehož výsledkům bude podřízeno i
technické řešení.

D.I.7. Vliv na flóru, faunu a ekosystémy

D.I.7.1. Vliv na flóru a faunu
Na základě orientačního Biologického průzkumu, který je přílohou této Dokumentace byly
vytipovány dotčené hodnotnější biotopy rostlin a živočichů, které jsou charakterizovány
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v kap.C.II.7.1.-3. Flóra, fauna a ekosystémy. Většinu zájmového území budoucího obchvatu
pokrývají zemědělsky využívané pozemky. V rámci hodnocení území bylo vytipováno 11
botanicko zoologických lokalit.
tabulka 51: Přehled a hodnocení významných biotopů na trase
Biotop
Obecná charakteristika
Vpravo u silnice II/260
Návrh lokálního biocentra
Remíz – bývalý ovocný sad cca 300 3. stupeň ekol. stability
m SV směrem od biocentra
Zarostlá polní cesta cca 500 m SV
3. stupeň ekol. stability
směrem od biocentra
Ovocný sad vlevo u silnice III/2601 3. stupeň ekol. stability
Lesní pás na strmém svahu, cca 400 4. stupeň ekol. stability
m SV od předchozí lokality
Zámecký park Nový Berštejn
4. stupeň ekol. stability

Varianta 1
neprochází
neprochází

Varianta 2
Km 0,68-0,83
neprochází

Varianta 3
Km 0,95-1,1
neprochází

km 1,06-1,09

km 1,56-1,59

neprochází

neprochází
km 1,27 – 1,34

km 1,67-1,73
km 1,1,88 – 1,97

km 1,63 – 1,69
km 2,0-2,18

km 1,7-1,87

km 2,22-2,39

neprochází

Poznámka: obecná charakteristika jednotlivých lokalit vychází z předchozího krajinářského hodnocení a ze stupňů
ekologické stability 1 – 5 (1. stupeň – nejméně stabilní – ZPF , 5 stupeň - nejcennější biotopy)

Navržené trasy silničního obchvatu jsou vedeny v převážné míře po orné půdě, která má
z hlediska botanického minimální význam. Dílčí lokality přirozenější vegetace jsou většinou
překonány mostními objekty, čímž je nepříznivý dopad do nich zmírněn. Trvalý zábor je zde
značně omezen, uplatní se však další, přímé i nepřímé vlivy. Porosty dřevin pod mostem bude
nutné smýtit a jejich následný růst bude limitován. Mostní objekty vyvolají zastínění údolních
poloh; tato změna světelných poměrů se lokálně projeví na složení rostlinných společenstev.
Další vlivy budou souviset s provozem na silnici. Emise výfukových plynů budou mít za
následek obohacení půd živinami (dusíkatá eutrofizace), v bezprostředním okolí silnice se mohou
uplatnit i toxické účinky některých polutantů (aromatické uhlovodíky, olovo aj.). Zimní
ošetřování vozovky přinese import slaných roztoků do půdního prostředí, s vysokým rizikem
poškození dřevin rostoucích podél vozovky. Toto poškození je zvláště markantní u jehličnanů,
kde dochází ke kontaktnímu působení slaného aerosolu na fotosyntetický aparát.
Celkově ovšem platí, že vlivy spojené s výstavbou budou závažnější než vlivy spojené
s provozem na silnici.
Srovnání variant z hlediska očekávaných vlivů je součástí kapitoly E.
Z hlediska vlivů na biotu lze varianty považovat za rovnocenné na úrovni významnosti vlivu 4,
tzn. s obecně přijatelnými vlivy s přijetím opatření na minimalizaci a kompenzaci vlivů výstavby
a provozu obchvatu.
Prostupnost navrhované stavby pro drobné živočichy (savce, obojživelníky) bude zajištěná
přemostěním nejcennějších partií, popřípadě realizací propustků, což bude upřesněno v další fázi
projektové přípravy.
D.I.7.2. Vliv na ekosystémy
V následující části je uveden rozbor vlivu trasy na živé organismy. Podle tradičního dělení
je hodnocení rozděleno na rostliny a živočichy. Je třeba si přitom ale uvědomit, že hlavní
dopad budování trasy silnice je likvidace nebo narušení určitého ekosystému jako celku,
z čehož se dále odvíjí dopady na jednotlivé druhy. Protože v ekosystému tvoří rostlinná a
živočišná společenstva jeden funkční celek, rovněž vlivy trasy na flóru a faunu se vzájemně
prolínají a doplňují.
Vlivy výstavby silnice na rostlinstvo lze rozdělit do následujících skupin:
vlivy přímé - z trvalého záboru silniční stavbou
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- z dočasného záboru
vlivy nepřímé - v důsledku změny prostředí vyvolané stavbou
- v důsledku provozu na silnici a údržby silnice
- ruderalizace rostlinného krytu
Biotopy (dle legislativy) jsou z hlediska variantního vedení tras obchvatu řešeny následovně:
Zámecký park
Varianta 1 a 2 prochází v blízkosti zámeckého parku pouze po části stávající trasy I/9. Varianta 3
prochází v nejbližším místě ve vzdálenosti cca 350 m od této lokality.
Lesní pás na strmém svahu
Všechny 3 varianty přecházejí tento úsek vzhledem ke konfiguraci terénu mostními objekty.
Lokální biocentrum (návrh)
Varianta 1 prochází cca 200 m východně směrem od návrhu lokálního biocentra. Varianty 2 a 3
procházejí v totožné trase východním okrajem navrhovaného biocentra.
Vlivy na ekosystém vyplývající z dočasného záboru
Při výstavbě silnice bude dočasně zabrán manipulační pruh po obou stranách zemního tělesa.
Další plochy budou vyčleněny pro stání mechanizace a zařízení staveniště. Tyto plochy budou po
ukončení stavby podle možností navráceny svému původnímu využití. V hodnotnějších partiích
je tak zesílen negativní účinek trvalého záboru. Stavební práce je nutné organizovat tak, aby se
pohyb mechanizace omezil jen na bezprostřední okolí mostu a přístupové komunikace. Bude
upřesněno v dalším stupni projektové dokumentace.
Vlivy na ekosystém, vyplývající ze změny prostředí, vyvolané stavbou
Výstavba silnice vyvolá změnu stanovištních poměrů v blízkém okolí zemního tělesa, resp.
vozovek. Tyto změny jsou spojeny především s existencí nového antropogenního reliéfu, který
vyvolá posuny v makroklimatu a v proudění přípovrchových vod. Změny prostředí se ovšem
dotýkají jen blízkého okolí silnice v řádu nejvýše desítek metrů a z hlediska rostlinného krytu
mají význam jen v sousedství hodnotnějších botanických lokalit.
Dělící účinek stavby nebude pravděpodobně v tomto případě výrazný, neboť trasa je vedena přes
údolí mostem, dostatečně dlouhým a vysokým.
Vlivy na ekosystémy, vyplývající z provozu na silnici a z její údržby
V důsledku silničního provozu dochází k emisím plynných látek, zejména oxidů dusíku, oxidu
siřičitého a uhelnatého. V menší míře jsou emitovány i další kapalné a tuhé polutanty. Nadměrná
koncentrace těchto látek vede k přímému ovlivnění rostlin a ke změnám prostředí, tj. půdy a
vody, které rostlinstvo ovlivňují nepřímo. Vliv emisí je lokální, významněji se může projevit jen
v řádu jednotek, nejvýše nemnoha desítek metrů od okraje vozovky. Šíření imisí je významně
ovlivněno reliéfem – jak přírodním, tak i antropogenním (zemní těleso silnice). Ekotoxicky
nejvýznamnější složkou výfukových plynů jsou oxidy dusíku. Jejich vliv na rostlinstvo není
jednoznačný. Přímý toxický vliv mají teprve ve velmi vysokých, běžně nedosahovaných
koncentracích, možné chronické ovlivnění citlivějších druhů rostlin není dostatečně
prozkoumáno. Nepřímý vliv spočívá v obohacení půdy, popř. vody dusíkatými sloučeninami,
což představuje poměrně účinnou formu neúmyslného dusíkatého hnojení (tato skutečnost je
dobře známa z okolí elektráren). Eutrofizací jsou ohroženy zejména těžší půdy, z rostlinstva pak
hlavně oligotrofní a xerofilnější společenstva.
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Vliv zimního solení je při kvalitním odvodnění silničního tělesa méně závažný. Výrazněji se
projeví jen ve složení vegetace krajnic, kde se uplatní některé fakultativní halofyty.
Rozstřikování slané břečky projíždějícími vozidly může poškodit pletiva citlivějších stromů.
Tyto dřeviny by proto neměly být ve větší míře vysazovány v blízkosti vozovek.
V blízkosti komunikace jsou živočichové ovlivněni imisemi, hlukem a v noci osvětlením z aut.
Většina druhů je na tyto vlivy značně adaptabilní. Rušení ptáků na hnízdištích může být určitým
problémem, zejména v lesních porostech. Částečným ochranným opatřením může být dostatečné
a vhodné ozelenění trasy, tzn. ochranné pásy keřů podél komunikace. Doporučena je realizace
protihlukového odstínění, eliminující zároveň rušivý účinek osvětlení automobilů.
Ruderalizace rostlinného krytu
Tento vliv je komplexní povahy, neboť v sobě zahrnuje vlivy již diskutované, přitom je natolik
specifický, že si zaslouží samostatného pojednání. S výstavbou silnice jsou spojeny značné
přesuny zemních hmot a tím i otevření velkých ploch “holé” půdy pro osídlení vegetací. Zároveň
dochází, jak v průběhu výstavby, tak zejména při běžném silničním provozu k přenosům
množství reprodukčních částic rostlin – diaspor, ať již přenášením projíždějícími vozidly či
unášením vzduchem strhávaným dopravou. Dříve či později se tak na dosud souvisle neozeleněné
plochy rozšíří řada synantropních druhů rostlin, mezi nimi i agresivní, často nedomácí rostliny,
označované jako antropofyty. Tyto rostliny představují nemalé riziko pro vegetaci širokého okolí,
neboť se do ní mohou postupně rozšířit a za příznivých podmínek ji i zcela ovládnout. Známými
příklady antropofytů jsou bolševník velkolepý, netýkavka žláznatá (Royleova) či křídlatka
japonská, další druhy se vyskytují jen v určitých územích nebo jsou méně nebezpečné. Tomuto
riziku lze čelit včasným ozeleněním staveniště a včasnou likvidací nežádoucích rostlin. Po
ozelenění silniční trasy, včetně okolí mostů je již pravděpodobnost šíření neofytů do okolní
vegetace významně snížená. Vzhledem k tomu, že se jedná o přeložku stávající silnice I. třídy a
vzhledem k charakteru a rozsahu se nepředpokládají žádné zásadní vlivy na flóru a faunu.

D.I.8. Vliv na krajinu

D.I.8.1. Hodnocení míry zásahu stavby do krajinného rázu
Vliv silničního obchvatu na krajinný ráz je dán technickými parametry stavby a krajinářskými
charakteristikami dotčeného území. Silniční novostavba v délce cca 2-3 km (dle variant) prochází
většinou otevřenou krajinou při severozápadním okraji města Dubá, v nereprezentativní části
Kokořínského bioregionu. Obecná charakteristika bioregionu, jakožto oblasti krajinného rázu
byla podána v kapitole C.II.7., tamtéž jsou vymezeny i krajinné prostory – místa krajinného rázu
v území dotčeném posuzovanou stavbou, kapitola C.II.8. Z hodnocení vyplývá, že varianty
silničního obchvatu procházejí převážně územím se sníženou až průměrnou krajinářskou
hodnotou. Vyšší hodnotu mají krajinné prostory: erozní údolíčko severně od města a
bezprostřední okolí zámku Nový Berštejn, dále pak prostor okraje lesního komplexu na jihu
území, který je však dotčen pouze marginálně. Krajinný prostor erozního údolí je u všech tří
variant překonán mostními objekty různé délky. Tím je zmírněn negativní dopad na toto území,
především je pak omezen dělicí účinek, který by vyvolala stavba vedená po terénu. Citlivě řešené
mostní objekty pak mohou znamenat i určitý estetický přínos; u obvyklých betonových
konstrukcí ovšem nelze větší klady očekávat.
Silniční stavba se vizuálně uplatňuje i ve vztahu k širšímu území, z něhož je pohledově
zpřístupněna. Vizuální exponovanost je dána mírou jejího prostorového vylišení nad přirozený
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reliéf, přítomnosti clonících prvků (přírodních i kulturních), barevnou a texturní odlišností –
kontrastem vůči okolní krajině. Pominout nelze ani další složky smyslového vnímání, jako je
zejména hluk (pro frekventované silnice typický a zasahující široké okolí) případně zápach.
Silniční obchvat Dubé je veden převážně otevřenou zemědělskou krajinou, na jihu v mírném
svahu, na zbytku trasy (mimo mostní přechody údolíček) po plošině. Je tedy vystaven pohledům
z poměrně dalekého okolí. Týká se to zejména jižní části trasy (zvl. u var. 2 a 3), kde je silnice
zčásti vedena nad úrovní terénu po násypech. Ve střední části trasy ovšem převažují zářezy, místy
značně hluboké, díky nimž je trasa skryta pod úroveň terénu a tedy skryta pohledům alespoň
z blízkého okolí a z území ležících níže než niveleta silnice. Díky tomuto řešení je silnice
vizuálně odcloněna od zastavěného území Dubé, a to i v případě varianty 1, která se mu nejvíce
přibližuje. Toto však již neplatí o přemostění údolí zejména na var. 1, který bude v určitých
úhlech viditelný až od autobusového nádraží.
Ve větší vzdálenosti se silniční obchvat uplatní při pohledu z vyvýšených míst v okolí města –
takových míst však není mnoho a nejsou příliš navštěvovaná. Ze vzdálenějších vyhlídek již
silniční stavba vzhledem ke svým rozměrům nebude působit příliš rušivě.

D.I.8.2. Technické začlenění stavby do krajiny
Z technických parametrů stavby, které by mohly mít významný vliv na krajinný ráz, to jsou
především mostní objekty. U varianty 1 a 2 se jedná vždy o jeden most, u varianty 3 to jsou dva
kratší mosty. Základním požadavkem tedy je, aby v rámci dalších stupňů projektové přípravy
bylo při návrhu mostních objektů zohledněno nejen technické hledisko, ale i jejich začlenění do
krajiny. Technická opatření na vhodné začlenění trasy do krajinného rázu jsou již popsána v
kapitole C.II.8.
D.I.8.3. Hodnocení podle analýzy kontrastů
Hodnocení vlivu stavby podle analýzy kontrastů je uvedeno v následující tabulce:
tabulka 52: Hodnocení vlivu stavby dle analýzy kontrastů
kontrast
vliv stavby
kontrast
navrhovaná přeložka sil. I/9 bude svým měřítkem v souladu s krajinnou. Zvolna se střídají násypy
v měřítku
se zářezy a trasa jako celek nebude viditelná. Mostní objekt respektuje měřítko údolí a délka
mostního tělesa se u jednotlivých varianty výrazně liší (varianta 1 – 132 m, varianta 2 – 242 m a
varianta 3 – 96 m + 135 m).
kontrast
vzhledem k tomu, že je daná stavba v souladu s územním plánem obce Dubá a výrazně zlepší
v asociacích hlukovou, imisní a bezpečnostní situaci uvnitř obce,bude očekávána a kladně přijata. Most
v daném prostoru může vyvolat pozitivní nebo negativní kontrast v asociacích v závislosti na
technickém způsobu realizace.
kontrast
Ohnisko navržená přeložka silnice I/9 vychází ze stávající silnice a opět se na ní napojuje, tudíž
v harmonii
se nejedná o úplně novou skutečnost v základním krajinářském celku. Most bude ležet
mimo ohnisko daného ZKC
barva
svahy násypů a zářezů budou ozeleněny, proto se svojí barvou přizpůsobí přírodnímu
charakteru prostředí a to po celé roční období. Bude řešeno v dalším stupni projektové
dokumentace (DÚR).
tvar
navrhovaná silnice je liniovou stavbou a stejně jako krajina je horizontálního
charakteru. Směrově se silnice vlní protisměrnými oblouky bez dlouhých rovných
úseků. Tím se rovněž maximálně přizpůsobuje pozvolným křivkám krajiny.
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D.I.8.4. Hodnocení podle obecných zásad pro daný typ stavby
Naplňování základních obecných zásad pro minimalizaci vlivu silničních staveb do krajinného
rázu je hodnoceno v následující tabulce.
tabulka 53: Obecné zásady pro minimalizaci vlivu
zásada
dodržování u hodnocené stavby
omezování délky rovných úseků
je dodrženo, rovné úseky pouze v místech mostních objektů
minimalizace zářezů a násypů
tomuto hledisku nejlépe vyhovuje varianta 3
minimalizace zásahů do horizontu
trasa není navržena v kolmém rovném zářezu k pohledovému
horizontu. Silnice povede v částech v zářezu, tím nebude tvořit
pohledovou dominantu na SZ obce Dubá.
přiměřenosti technických děl charakteru
tomuto hledisku odpovídá nejlépe varianta 3, která nahrazuje jeden
krajiny
dlouhý mostní objekt přes celé údolí dvěma menšími most
začlenění do krajiny vegetačními úpravami konkrétní návrh ozelenění bude zpracován v dalším stupni projektové
dokumentace a to z hlediska přírodního i estetického
estetické řešení detailů
bude rovněž řešeno v dalším stupni projektové dokumentace (DÚR).
Pro vybranou variantu bude řešeno začlenění mostů do krajiny.

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Doporučuje se zajistit archeologický dohled vzhledem k tomu, že širší zájmové území se pokládá
za území s archeologickými nálezy ve smyslu §22 odst.2, z.č. 20/87 Sb o státní péči ve znění
novely zákona č. 242/92 Sb.
D.I.9.1. Vliv na kulturní památky a ostatní památkové objekty
Z evidovaných kulturních památek jsou dotčeny stavbou:
• socha P. Marie – evid. č. 2933, u zámeckého parku, t.č. pouze podstavec, u odbočky na
Doksy, mezi vzrostlými stromy. Socha je ohrožena variantami 1 a 2. V případě výstavby jedné z
této variant by musela být přesunuta na nezbytně nutnou vzdálenost.
• socha sv. Jana Nepomuckého – eved. č. 2934, vpravo u silnice Dubá – Újezd, při silnici I/9
směr Jestřebí, socha je mimo hlavní stavební činnost a poškození hrozí pouze v případě rozšíření
stávající komunikace na pravou stranu. V tomto případě by musela být přesunuta na nezbytně
nutnou vzdálenost.
Z ostatních památkových objektů jsou dotčeny stavbou:
- kříž na kamenném podstavci – okraj chatové osady v bezprostřední blízkosti varianty 1;
doporučujeme jeho ponechání na místě a zajištění maximální ochrany v průběhu stavby (např.
bandážováním, dočasným sesazením ze základny a přemístěním).
- podstavec po kříži – v poloze mimo plánovanou stavební činnost (mezi variantou 1 a 2).

D.I.9.2. Vliv na archeologické lokality
Ve vymezeném zájmovém území se nachází t.č. pouze jediná známá archeologická lokalita, která
se dotýká varianty 1 v úseku cca km 1,08 – 1,17. Archeologická lokalita se nachází v prostoru
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mezi navrženými variantami V1 a V2. V roce 1887 prozkoumal hrabě Valdštejn tuto lokalitu, kde
byla objevena část kostrového pohřebiště (přinejmenším 22 hrobů), které je podle výbavy pohřbů
datováno do 11. století. Vzhledem k časné době výzkumu dnes nelze bezpečně rozhodnout, zda
bylo pohřebiště prozkoumáno v úplnosti, nebo zda zůstaly v okolí dosud neprozkoumané hroby.
Nejistota je stále v přesné lokalizaci pohřebiště. Na základě dochovaných informací se zdá být
nejpravděpodobnějším místem nálezu poloha 1A, ale nelze zcela vyloučit ani sousední polohy 1B
či 1C (viz analytická mapa – Antropogenní složky). Pohřebiště je významnou lokalitou pro
počátky středověkého osídlení Českolipska a je registrováno ve Státním archeologickém seznamu
v Národním památkovém ústavu – centrální pracoviště v Praze.
Území vymezené pro výstavbu silničního obchvatu obkružuje město Dubou ze severozápadní
strany. Terén je v této části rozčleněn mělkými údolími a erozními stržemi na řadu terénních
výběžků a ostrožen, které se sklánějí směrem k jihu a jihovýchodu. Většina těchto vyvýšených
poloh je v dosahu vodotečí a nabízí příznivé podmínky pro osídlení v průběhu pravěku a raného
středověku, tak jak je známe z jiných oblastí osídlených od pravěku (polohy exponované na jih,
zdroj vody, případně i závětrné polohy – z literatury např. Probst, 1991, Gojda, 2000). Lze je
proto odůvodněně označit za „území s archeologickými nálezy“ ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb.
s dodatky. Toto území (šrafování na mapové příloze – Analytická mapa: Antropogenní složky) se
nachází prakticky v celém úseku silničního obchvatu a v průběhu stavby je proto zvýšené riziko
narušení dosud neznámých archeologických lokalit.
D.I.9.3. Záchranný archeologický výzkum
V zájmové oblasti se připravuje dlouhodobý povrchový průzkum s cílem zachytit další případné
lokality. Před začátkem vlastní výstavby je nutné v dostatečném předstihu, to alespoň dva roky,
před plánovaným zahájením výstavby provést záchranný archeologický výzkum. Moderní
archeologické metody nabízejí standardní řešení této situace formou tzv. předstihového výzkumu
(srov. Kuna, 1994, Gojda, 2000). Jeho cílem je ještě před zahájením vlastní výstavby objevit a
následně prozkoumat ohrožené archeologické lokality. Tento postup zahrnuje tři základní etapy:
1) povrchová terénní prospekce
2) ověření výsledků prospekce – potvrzení lokalit
3) archeologický výzkum lokalit.
Postup při záchranném archeologickém výzkumu
ad 1) povrchová terénní prospekce
Povrchová prospekce probíhá dvěma způsoby. Na sledovaném území lze bez větších problémů
použít metodu povrchového sběru na poli, protože se jedná o obdělávané plochy. V době po
zorání a uvláčení se pole systematicky prochází a sbírají se vyorané artefakty, které označují
archeologické objekty poškozené hlubokou orbou. Jedna poloha se prochází častěji, protože ne
každá orba porušuje objekty pod zemí a naopak předměty dlouhodobě ležící na povrchu se
působením povětrnostních vlivů rozpadají až do úplného zničení. Plocha vyžadující systematické
prohledání představuje zhruba 1 km2. Její prochození skupinou 5 sběračů vyžaduje přinejmenším
jedno, lépě dvě orebná období (jaro, podzim).
Vhodným průzkumem je také letecká prospekce, která jako jediná dokáže odhalit větší terénní
struktury, obsahující jinak malé množství archeologických nálezů (především různé zaniklé valy
a příkopy vojenských táborů, hradišť nebo kultovních areálů). V případě pozitivního zjištění
letecká prospekce zároveň usměrňuje postup povrchových sběrů, které se zaměřují na ověření
objevených terénních anomálií. Také letecká prospekce je omezena na krátké období v průběhu
roku, spojeného s počátkem růstu obilovin (Gojda, 2000 s další literaturou). Vzhledem k výskytu
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několika ostrožen na sledovaném území bude ověření případné existence opevnění nezbytné.
V případě dobře zvolených klimatických a vegetačních podmínek budou dostatečné 3 lety (resp.
letové hodiny).
ad 2) ověření výsledků prospekce
Pozitivní povrchová zjištění jsou potvrzena menšími sondážemi, které mají za cíl zjistit bližší
informace o objevené lokalitě - datování, rozsah a funkci. Sondáž zároveň poskytuje informace,
které slouží k vyhodnocení významu lokality. V případě významnějších lokalit pak probíhá jejich
předstihový archeologický výzkum (ad 3). Finanční náklady těchto fází výzkumu bude možné
odhadnout až na základě výsledků povrchových průzkumů a po dohodě s investorem stavby.
Záchranný archeologický výzkum bude podrobněji stanoven v dalším stupni projektové
dokumentace (DÚR) pro vybranou variantu řešení. Celkové náklady stanoví investor.
Z uvedeného postupu prací vyplývá, že by povrchové průzkumy měly začít alespoň dva roky
před plánovaným zahájením výstavby obchvatu (1. rok povrchový průzkum, 2. rok vlastní
archeologický výzkum). S ohledem na délku komunikace se rok na provedení archeologických
odkryvů zdá dostatečný. Archeologickou prospekci zajišťuje pracoviště archeologie a
speleoantropologie Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, které je pověřeno Akademií věd
ČR archeologickou správou na území okresu Česká Lípa.

D.I.9.4. Vliv na hmotný majetek
Žádná z navržených variant obchvatu silnice I/9 nepředpokládá demolici.
V současné době není znám detailní stav hmotného majetku v zájmové oblasti (uložení a křížení
inženýrských sítí, dálkových kabelů, apod.).Tento stav bude podrobněji vyřešen v dalším stupni
projektové dokumentace (DÚR), po vybrání varianty a přesném zaměření trasy.
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D.II. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Z
HLEDISKA JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI A MOŽNOSTI
PŘESHRANIČNÍCH VLIVŮ

D.II.1. Celkový přehled vlivů
Všechny vlivy stavby přeložky silnice I/9 – obchvat Dubá, které jsou popsány v kapitole D.I.
Charakteristika předpokládaných vlivů záměru, jsou vyhodnoceny 5-ti člennou stupnicí pro
hodnocení staveb a činností. Jedná se o stupnici převzatou z metodik multikriteriálních
hodnocení, která představuje obecný „užitek“ daného stavu nebo činnosti (proto vyšší hodnota
představuje lepší stav nebo řešení).
Tabulka č. 55: Pětičlenná stupnice hodnocení staveb a činností
č.
Výskyt
Impakt
Přijaté
Finanční
škodlivin
(Plošný vliv)
riziko
náklady
1

2

vysoké
překročení
(>200%)
překročení
limitu
(120-200%)

extrémní
likvidace objektu,
zásadní ohrožení
funkce
nadprůměrné
silné narušení,
funkce je vážně
ohrožena
průměrný může
vést k ohrožení
funkce

3

na hranici
limitu
(80-120%)

4

pod limitem
(40-80%)

5

hluboko pod bez reálného vlivu
limitem
(nulový vliv)
<50% limitu

EVERNIA s.r.o.

průměrné

částečný,
podprůměrné
neohrožuje funkci
nulové

nepřijatelné

Důležitost Užitečnost
(váha
ukazatele)
nulová
minimální
velmi nízká

vysoké

malá

malá

průměrné

průměrná

průměrná
střední

nízké

velká

velká

žádné

rozhodující maximální,
velmi
vysoká

Obecná
přijatelnost
řešení
jednoznačně
nepřijatelné
nepřijatelné
nebo přijatelné
s velkými
výhradami
přijatelné
s většími
výhradami
(rozhraní)
přijatelné
s dílčími
výhradami
jednoznačně
přijatelné,
bezproblém.,
ideální
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Tabulka č. 56: Celkový přehled vlivů
Ukazatele
Obyvatelstvo
vliv na zdraví
sociální a ekonomické důsledky
Ovzduší
imise
klima
Voda
vliv na zdroje pitných vod
vliv na povrchové vody
vliv na podzemní vody
Geologie
zábor půdy
kontaminace půdy
vliv na erozi půdy
vliv na nerostné zdroje
Flóra, fauna, ekosystémy
vliv na lokality chráněných druhů
vliv na zvláště chráněná území
vliv na lesní ekosystémy
vliv na ÚSES
Antropogenní systémy
vliv na budovy
vliv na archeologická naleziště
vliv na kulturní památky
Struktura a funkční využití území
vliv na dopravu
vliv na rozvoj infrastruktury
vliv na estetickou kvalitu území
vliv na rekreační kvalitu území
vliv na ekologickou únosnost území
vliv na celkový stav ekologické zátěže

Silnice I/9, obchvat Dubá

Přijatelnost řešení
5 pro V3, 4 pro V1,V2
5
5
5
4
4
4
3
4
4
5
4
5
4
4
4
3
4
5
5
4
5
5
5

D.II.1.1. Vliv na ZCHÚ, ÚSES, VKP
V následující tabulce je uveden přehled rozsahu vlivů na jednotlivé složky ochrany přírody.
Systém hodnocení vychází z kapitoly D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru.
Tabulka č. 57: Přehled kategorie ochrany přírody a vliv trasy na jednotlivé složky
Kategorie Podkategorie
Výskyt Přijatelnost
Opatření
zásahu
Zvláště
Národní park
chráněná
+
4
standardní opatření, vegetační
Chráněná krajinná oblast
území
úpravy dle pokynů ČHKO
Národní přírodní rezervace
Přírodní rezervace
Národní přírodní památka
Přírodní památka
Významné Ze zákona
lesy
+
4
přemostění
krajinné
(č.114/1992 Sb.) rašeliniště
prvky
vodní toky
rybníky
jezera
údolní nivy
Registrované orgánem ochrany přírody
Územní
Nadregionální biocentrum
systém
biokoridor
ekologické Regionální
biocentrum
stability
biokoridor
-
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Lokální
Zvláště
chráněné
druhy

Rostliny

Živočichové

biocentrum
biokoridor
kriticky ohrožené
silně ohrožené
ohrožené
kriticky ohrožené
silně ohrožené
ohrožené

Silnice I/9, obchvat Dubá

+
+
-

4
4
-

jedná se o návrh
jedná se o návrh
vliv na flóru, faunu,
ekosystémy
přijatelnost zásahu
střední – 3

Z výše uvedené tabulky je patrné, že silniční obchvat I/9 Dubá nebude mít významný vliv na
prvky ochrany přírody. Z provedeného rozboru vlivů na jednotlivé složky prostředí vyplývá, že
očekávané vlivy při realizaci obchvatu odpovídají běžným vlivům. Významnější ovlivnění se
předpokládá na zemědělskou půdu, faunu a flóru. Tyto vlivy by však měly být zmírněny řadou
navrhovaných opatření k minimalizaci. Naopak realizací obchvatu se oproti stávajícímu stavu
výrazně zlepší vliv na obyvatelstvo obce.
D.II.2. Možnost přeshraničních vlivů
U realizace tohoto záměru se nepředpokládají žádné nepříznivé vlivy přesahující státní hranice.
Přeložka silnice I/9 – obchvat Dubá bude mít pouze lokální vliv.

D.II.3 Charakteristika vlivů záměru na životní prostředí
Celkový rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci je minimální, což je dáno
charakterem stávajícího využití území. Realizací obchvatu silnice I/9 dojde k přenosu působení a
vlivu z centra obce, kde vlivy působily rovnoměrně prakticky na celou obec, na severozápadní
okraj obce a tím k celkovému snížení vlivu na obyvatelstvo obce.
Stávající průtah obcí způsobuje značnou zátěž pro obec z hlediska jak nákladní, tak osobní
dopravy, která má velmi negativní vliv na bezpečnost místních obyvatel, tak na jejich zdraví
(emise a hluk z projíždějících vozidel). Dále má negativní vliv na statiku budov ležících při
stávající silnic I/9. S touto nadměrnou dopravou je spjata i nehodovost přímo v obci.
D.II.4. Rozsah vlivů na obyvatelstvo
D.II.4.1. Vlivy pozitivní
• Zvýšení bezpečnosti provozu, vyvedení tranzitní dopravy mimo centrum města
• Zlepšení životního prostředí ve městě (hluk, imise, vibrace).
D.II.4.2. Vlivy negativní
Nerealizací záměru, tzn. ponecháním stávajícího stavu (nulová varianta) budou dále pokračovat a
prohlubovat se negativní vlivy stávající komunikace I/9, vyplývající z členitosti (nepřehlednosti)
stávajícího terénu a z úzké komunikace, což při dalším předpokládaném nárůstu intenzity
dopravy může výrazně zvýšit bezpečnostní a environmentální rizika vyplývající z dopravy na této
trase: výškové a šířkové uspořádání komunikace neodpovídají vzrůstající intenzitě tranzitní
dopravy, což povede k dalším nehodám.
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S realizací záměru je rovněž spojen očekávaný výskyt negativních vlivů, který však vzhledem
k rozsahu a povaze záměru nebude významný. Jedná se především o vlivy, které se vyskytnou
během realizace výstavby obchvatu. Během výstavby lze předpokládat krátkodobé změny emisí
z dopravy materiálů a zařízení, krátkodobé vlivy hlukové, vlivy na dopravní infrastrukturu.
Závažnějším vlivem je trvalý zábor zemědělské půdy.
Ostatní negativní vlivy lze minimalizovat různými druhy technických či organizačních opatření a
proto jsou klasifikována jako méně významná. Specifikace opatření bude provedena v následných
stupních projektové dokumentace k jednotlivým hlavním částem projektu.
tabulka č. 58: Rozsah vlivů záměru vzhledem k populaci
Kategorie
Podkategorie
Výskyt Přijatelnost
Popis
zásahu
Vlivy na
Hluk
+
4 pro V1, V2 zlepšení celkové situace, vyvedení tranzitní
obyvatelstvo
5 pro V3
dopravy mimo město, je možné očekávat
snížení vlivu
+
5
zlepšení celkové situace, vyvedení tranzitní
Imise
dopravy mimo město, je možné očekávat
snížení vlivu
Vibrace
+
5
zlepšení celkové situace, vyvedení tranzitní
dopravy mimo město, je možné očekávat
snížení vlivu
Světelné znečištění
+
5
zlepšení celkové situace, vyvedení tranzitní
dopravy mimo město, je možné očekávat
snížení vlivu
Sociální a ekonomické
+
5
zlepšení celkové situace, vyvedení tranzitní
dopady
dopravy mimo město, je možné očekávat
snížení vlivu
Vlivy na
Vliv na budovy
+
4 pro V1, V2 zlepšení celkové situace, vyvedení tranzitní
antropogenní
5
pro V3 dopravy mimo město, je možné očekávat
systémy
snížení vlivu
Vliv na architektonické
+
4
nepředpokládá se
památky
Vliv na archeologické
+
4
jedná se o území s bohatou historií osídlení,
lokality
při stavbě bude zajištěný dozor a záchranný
předběžný archeologický průzkum
Vliv na kulturní
+
5
nepředpokládá se
hodnoty
Vliv na
Vliv na dopravu
+
5
záměr bude mít jednoznačně pozitivní vliv na
strukturu a
stávající úroveň dopravy a dopravní spojení
funkční využití Vliv na estetické kvality
+
4
záměr vzhledem k výstavbě mostů bude
území
území
mít vliv na estetické kvality území,

minimalizace opatřeními
technickými a ozeleněním
Vliv na krajinný ráz

+

4

mimimalizace zásahu do krajiny vhodnými
opatřeními

Vliv na rozvoj
infrastruktury
Vliv na rozvoj města
Vliv na rekreační
kvality území

+

5

předpokládá se pozitivní vliv

+
+

5
5

předpokládá se pozitivní vliv
nepředpokládá se vliv na rekreační kvality
území

Stávající trasa (nulová varianta) má bezprostřední negativní vliv na populaci. Realizací záměru
dojde k minimalizaci celkového rozsahu vlivů vzhledem k obyvatelstvu obce.
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D.III. C HARAKTERISTIKA ENVIRONMENTÁLNÍCH RIZIK PŘI MOŽNÝCH

HAVÁRIÍCH

A NESTANDARDNÍCH STAVECH

D.III.1 Rizika havárií
Rizika havárií spojená se zamýšlenou stavbou silnice I/9 – obchvat Dubá mohou být následující:
V době výstavby:
Riziko úniku pohonných hmot ze stavebních strojů do rozestavěného nezpevněného tělesa
komunikace v rámci výstavby komunikace a mostu. Toto riziko bude eliminováno souborem
preventivních opatření, které budou součástí dalšího stupně projektové dokumentace. V době
výstavby bude v prostoru stavby zakázána jakákoliv manipulace s rizikovými látkami (ropné
látky apod.).
V době provozu:
Riziko havárie nákladních automobilů převážejících pohonné hmoty nebo chemikálie. Toto
riziko je eliminováno existujícími mezinárodními pravidly pro označení a vybavení vozidel pro
přepravu nebezpečných látek a systémem následného zásahu v případě vzniku podobných
událostí v rámci integrovaného zásahového systému (Policie ČR – Hasiči ČR). Riziko
přetěžování nosné konstrukce nadměrnými náklady. Toto riziko bude minimalizováno
dopravním značením s upozorněním na maximální povolenou zátěž, se kterou může nákladní
automobil vjet na mostní konstrukci. Riziko narušení mostní konstrukce vlivem ztížených
přírodních podmínek nebo vlivem dlouhotrvajících účinků eroze apod. Toto riziko bude
eliminováno pravidelnými technickými kontrolami stavu mostní konstrukce.
Riziko devastace biotopů:
Určité riziko představuje únik ropných látek do přirozenějších rostlinných společenstev (biotopů).
Ty se nacházejí z větší části pod mostními objekty, kde možnost přímého zasažení je vzhledem
k technickému řešení poněkud nižší než při vedení trasy terénem. V erozních stržích by byl
rozsah zasaženého území vyšší vzhledem ke gravitačnímu šíření škodliviny. Intoxikace půdního
prostředí by pak v závislosti na rozsahu kontaminace a postupu sanačních prací mohla mít i
trvalejší důsledky na rostlinná společenstva. Závažnost takového rizika poněkud snižuje fakt, že
podél trasy byly zjištěny pouze biotopy (rostlinná společenstva) spíše průměrné až podprůměrné
kvality, bez většího ochranářského významu.
V případě vzniku požáru mohou být zachváceny suché travní a bylinné porosty, lesní porosty
jsou vzhledem k převaze listnatých dřevin relativně odolné. Ekologicky závažný by byl právě
korunový požár stromového porostu; vypálení travinného porostu může mít – z hlediska
botanického – i pozitivní ekologický efekt.
Riziko splavení zemin:
V případě přívalových srážek hrozí splavení zeminy do údolí, ve kterém se nachází město.
K tomuto případu již v minulosti došlo. Dne 6.9.2001 bylo ze strany MěÚ Doksy zahájeno
správní řízení ve věci splavování orné půdy při přívalových deštích. Pozemek nad městem se
sklonem 3 % byl oset řepou a při přívalovém dešti došlo ke splachu ornice k bytovým domům
č.p. 323-326 a k zaplavení bytů a sklepů. Dne 29.10. 2001 bylo vydáno rozhodnutí o nápravném
opatření k odstranění závadného stavu na zemědělsky využívaném pozemku na p.č.443/18 v k.ú.
Dubá. Nápravné opatření spočívalo ve změně druhů pěstovaných kulturních plodin, kde místo
kukuřice a řepy bude pěstovaná řepka ozimá, pšenice ozimá, ječmen ozimý a víceleté pícniny.
V případě opakování splachu by byla nařízena další technická opatření – ochranné zatravnění a
ochranné hráze. V případě realizace záměru je třeba s tímto potenciálním rizikem počítat a
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přijmout příslušná preventivní opatření proti případnému úniku zemin do nižších poloh tam, kde
se v nižších polohách nacházejí obytné domy. Jedná se zejména o potenciální riziko pro variantu
V1 v úseku cca km 1,35- 1,7 a pro variantu 2 v úseku cca km 1,45- 1,7.
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K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ,

POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

D.IV.1. Období přípravy
Záchranný archeologický průzkum
• ještě před zahájením vlastní výstavby objevit a následně prozkoumat ohrožené archeologické
lokality. Tento postup zahrnuje tři základní etapy: 1) povrchová terénní prospekce, 2) ověření
výsledků prospekce – potvrzení lokalit, 3) archeologický výzkum lokalit. Z uvedeného
postupu prací vyplývá, že by povrchové průzkumy měly začít alespoň dva roky před
plánovaným zahájením výstavby obchvatu (1. rok povrchový průzkum, 2. rok vlastní
archeologický výzkum). S ohledem na délku komunikace se rok na provedení
archeologických odkryvů zdá dostatečný. Archeologickou prospekci zajišťuje pracoviště
archeologie a speleoantropologie Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, které je
pověřeno Akademií věd ČR archeologickou správou na území okresu Česká Lípa.
Inženýrsko –geologický průzkum
• provést podrobný geotechnický a inženýrsko-geologický průzkum zaměřený na základové
poměry mostních objektů v místech jednotlivých opěr a pilířů a na upřesnění podmínek těžby
a manipulace s vytěženou zeminou,
• detailní hydrogeologické i inženýrsko-geologické poměry v trase vybrané varianty musí být
ověřeny podrobným průzkumem, jehož výsledkům musí být podřízeno i technické řešení.
Územní plánování a technické řešení
• upřesnit a stanovit úseky stávající komunikace, které budou v souvislosti s výstavbou
obchvatu I/9 zrušeny. Pro tyto úseky zpracovat projekt rekultivace,
• upřesnit v dalším stupni projektové dokumentace na základě výškového zaměření v terénu a
navrhovaných konečných podélných sklonů, zda bude u přeložky realizován pruh pro pomalá
vozidla či nikoliv, což je podstatné pro celkovou výši investičních nákladů.
Propusty
•
v dalším stupni projektové dokumentace po výběru varianty řešení zvážit možnost
realizovat rámové propusty jako migrační trasy pro drobné živočichy.
Nová zeleň
•
v dalším stupni projektové dokumentace zpracovat návrh vegetačních úprav, ten projednat
s CHKO Kokořínsko a na základě toho zpracovat technickou studii území s počty a
druhovým zastoupením plánovaného ozelenění stavby (projekt zeleně), který bude řešen a
předložen k odsouhlasení v rámci stavebního řízení,
•
v dalším stupni projektové dokumentace stanovit počty kácených dřevin na ploše trvalého
záboru posuzovaného obchvatu,
•
v dalším stupni projektové dokumentace zpracovat projekt vegetačních úprav svahů zářezů
a násypů přeložky I/9 se zohledněním pohledových, rozptylových a hlukových aspektů.
Tyto vegetační úpravy vhodně navázat na významnější biologické lokality. Pro úpravy
použít dřeviny, které se v zájmové oblasti přirozeně vyskytují.
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Povrchové vody
• upřesnit způsob odvádění dešťových vod ze zářezu, z komunikace a z mostního objektu a
způsob jejich čištění před odtokem do vodoteče, po konzultaci s příslušným orgánem
životního prostředí.
Půda
• minimalizovat trvalé i dočasné zábory půdy,
• zpracovat bilanci skrývky svrchních kulturních vrstev půdy a plán na jejich využití,
• zajistit oddělené deponování ornice a podorniční vrstvy,
• v bezprostřední blízkosti komunikace (do 10 m) vyloučit zemědělskou produkci,
• do větší vzdálenosti (min. 40 - 50) m od komunikace vyloučit pěstování listové zeleniny,
• z dalších zemědělských plodin pěstovat v tomto pásu pouze rostliny, jejichž části určené
ke spotřebě nekumulují rizikové prvky a rizikové látky, nebo takové rostliny, které se
nekonzumují,
• vhodným opatřením k zamezení šíření emisí jsou ochranné vegetační pásy kolem
komunikací.
Příroda a ÚSES
• Navrhujeme převést lokální biokoridor LBC 2, který trasa kříží pod mostní objekt z důvodu
zachování spojitosti a funkčnosti biokoridoru,
• při výběru zařízení staveniště a manipulačních prostor vycházet z výsledků biologických
průzkumů a eliminovat zásahy do cenných částí ekosystému.
Krajinný ráz
• v dalších stupních projektové dokumentace věnovat zvýšenou pozornost detailnímu
technickému řešení zejména mostních objektů, popř. protihlukové stěny, z hlediska
estetického a možných dopadů na krajinný ráz,
• doporučujeme omezit rozsah zemních prací, zejména pak výšku násypů,
• silniční stavbu doplnit, zejména na pohledově otevřených úsecích, hodnotnou stromovou
zelení, která výhledově bude plnit funkci alespoň částečné optické clony,
• v případě volby varianty 1 či 2 řešit průchod v dostatečném odstupu od zámeckého parku
v Novém Berštejně, maximálně ve výškové úrovni stávající silnice.
Výběrové řízení
Vhodným výběrem a stanovením podmínek při výběrovém řízení a při uzavírání smluvního
vztahu lze eliminovat řadu skutečností, které by mohly negativně ovlivnit životní prostředí a
obyvatelstvo (systém řízení prací, stav stavební techniky, podmínky pro zařízení staveniště
apod.). Negativní vlivy předpokládané při provádění stavebních prací, tj. vlivy dočasného
charakteru lze eliminovat či minimalizovat opatřeními, která budou upřesněna v dalších stupních
projektových dokumentací či organizačními opatřeními, která bude povinen zajistit dodavatel
prací. Při výběrovém řízení na dodavatele navrhovaných prací by proto mělo být jedním z kritérií
výběru, zajištění a garance dodavatele k plnění ochrany složek životního prostředí při provádění
prací (např. parkování pouze na zpevněné ploše, zpracování havarijního plánu pro provádění
prací apod.). Tyto požadavky a případné garance budou zakotveny do následné realizační
smlouvy.
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Prováděcí projekt
V rámci prováděcího projektu zpracovat plán organizace výstavby s(e):
• určením časového harmonogramu prací,
• stanovením přepravních tras materiálu, zemin a ornice, minimalizací zatěžování silniční sítě
v okolí staveniště, zejména v obytné zástavbě, vyloučit pojíždění nákladních automobilů ve
volné krajině, využívat co nejkratšího napojení na stávající silniční síť. Při přepravě sypkých
materiálů používat k zakrytí nákladu plachty.
• lokalizací ploch pro zařízení staveniště a to v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby, dále
by měly být umístěny v plochách s nízkou ekologickou stabilitou a nezasahovat do prvků
ÚSES (biocenter a biokoridorů), do významných botanických a zoologických lokalit.
Zařízení staveniště vybavit tak, aby jejich provoz odpovídal platným předpisům v oblasti
životního prostředí (nakládání s odpady, likvidace odpadních vod atd.),
• vymezením ploch pro deponii zemin a ornice a to v dostatečné vzdálenosti od obytné
zástavby tak, do míst s nízkou ekologickou stabilitou, bez zásahu do prvků ÚSES (biocenter
a biokoridorů), do významných botanických a zoologických lokalit a do lesních porostů,
• stanovením množství potřebných surovin a materiálů pro výstavbu silnice. Stanovit objem
zemin a ornice přemisťovaných během výstavby,
• stanovením produkce a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadů vznikajícími při
výstavbě a způsobu třídění odpadů v rámci výstavby,
• zpracováním návrhu protierozních opatření pro období výstavby. Návrh bude obsahovat
zřízení protierozních sedimentačních jímek v místech křížení staveniště s vodotečemi,
případně v místech předpokládaného odtoku dešťových vod ze staveniště,
• zpracováním návrhu preventivních a kontrolních opatření proti úniku ropných látek na
staveništi - pravidelnou kontrolu stavebních mechanizmů, nákladních automobilů a
pravidelnou vizuální kontrolu staveniště,
• zpracováním Havarijního plánu, který bude obsahovat opatření pro případ úniku ropných
látek na staveništi s návrhem pořízení příslušného materiálového vybavení, kterým je možné
rychle odstranit potenciální úniky nebezpečných látek v rámci staveniště,
• stanovením povinnosti řádného vytyčení všech inženýrských sítí a spojovacích kabelů
v prostoru stavby před zahájením prací a jejich protokolárnímu předání dodavateli prací.

D.IV.2. Období výstavby
Realizace stavby
• při výstavbě komunikace postupovat v souladu s plánem organizace výstavby. Zvláště
ohleduplně je třeba postupovat při přechodu údolíčka, kde se nacházejí cennější biotopy.
• provádět pravidelné kontroly staveniště za účelem zjištění úniku ropných látek ze stavebních
mechanismů. V případě zjištění úniku látek škodlivých vodám do prostředí postupovat podle
Havarijního plánu, asanaci havárie zajistit u odborné firmy a neprodleně informovat
vodohospodářský orgán.
Hluk
• realizovat preventivní opatření na minimalizaci hluku při výstavbě (např. protihluková
ochrana stacionárních zařízení, dodržování pracovní doby od 6 do 21 hod, omezení těžké
nákladní dopravy na pracovní dny, minimalizace výstavby o víkendech, omezení hlučných
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stavebních prácí v brzkých ranních a pozdních odpoledních hodinách apod.) s cílem zajistit
dodržení limitních hodnot hluku dle NV 502/2000 Sb.
Ochrana vod
• vypracovat pro stavbu Havarijní plán pro případ havarijního úniku látek škodlivých vodám.
• neskladovat v areálu staveniště látky škodlivé vodám včetně zásob PHM pro stavební
mechanismy. Nutné doplňování pohonných hmot do málo pohyblivých stavebních zdrojů
realizovat za přísných preventivních opatření (ochranné vany, sorbenty apod.).
• minimalizovat přítomnost stavební techniky na staveništi a tato technika bude zabezpečena
lokálním zpevněným podložím (panely) a v podobě instalací záchytných nádob se sorbenty
pod stojícími stavebními mechanismy,
• používat chemická WC,
• zajistit přítomnost havarijní soupravy a doplňování potřebného sorbentu na zařízení
staveniště.
Ochrana ovzduší
• minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů
prašnosti na staveništi.
• realizovat opatření na snížení prašnosti při výstavbě (kropení, pravidelné čištění vozovek
apod.).
Odpady
• upřesnit v prováděcích projektech stavby jednotlivé druhy odpadů z výstavby, jejich množství
předpokládaný způsob využití respektive zneškodnění,
• vytvořit ze strany dodavatele stavby v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a
shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti
odpadového hospodářství. O vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich
zneškodnění nebo využití vést odpovídající evidenci.
• přednostně znovu využívat, popř. recyklovat a energeticky využívat vzniklé odpady před
jejich ukládáním na skládku,
• odvážet v co nejkratším termínu vzniklé nebezpečné odpady (použitý sorbent apod.) ze
staveniště,
• předložit evidenci a způsob nakládání s odpady v rámci kolaudačního řízení.
Zeleň
• v případě kácení dřevin zajistit náhradní výsadbu v odpovídajícím rozsahu,
• chránit stromy, které nebudou pokáceny a budou se nacházet v blízkosti pohybu stavební
techniky podle ČSN DIN 18 920, tzn. realizovat opatření na zachování zbytkové zeleně
(ochrana kmene i ochrana kořenové části) během stavby., včetně ochrany dřevin při
přeložkách inženýrských sítí,
• kácení dřevin realizovat v nezbytně nutném minimálním rozsahu pouze v období vegetačního
klidu (říjen-březen),
• dřeviny poškozené při výstavbě vhodným způsobem ošetřit před rozpadem a infekcí
• mostní objekty zakládat tak, aby byl co nejvíce šetřen vegetační pokryv a reliéf údolí,
v údolnici nenarušovat vodní režim a omezit zde pohyb mechanizace na nezbytnou míru.
• svahy zářezů a násypů zatravnit a osázet dřevinami. Přitom preferovat dřeviny geograficky
původní a odpovídající místním podmínkám (dub letní i zimní, habr, lípa, babyka, z keřů
svída, ptačí zob, líska, šípková růže aj.)
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Památky
•
zajistit archeologický dohled vzhledem k tomu, že zájmové území se pokládá za území
s archeologickými nálezy ve smyslu §22 odst.2, z.č. 20/87 Sb O státní péči ve znění novely
zákona č. 242/92 Sb. Investor v předstihu před zahájením výstavby uzavře smlouvu o
podmínkách provedení archeologického dohledu a záchranného archeologického výzkumu.

D.IV.3. Období provozu
Hluk
•
po uvedení přeložky do provozu prověřit hlukové zatížení nejbližších obytných objektů
v úsecích, kde hluková studie stanovila hodnoty hluku blízké hygienickým limitům.
V případě překročení hygienických limitů navrhnout a realizovat dodatečná protihluková
opatření. Rozsah monitorování hluku upřesnit na základě výsledků těchto měření.
V případě nesplnění hlukových limitů ve vnějším prostoru je nezbytné zajistit ochranu
vnitřních prostor, změnu užívání stavby, případně vykoupení stavby.
Vyhodnotit účinnost navržených protihlukových opatření.
Povrchové vody
•
v případě instalace sedimentační nádrže zajistit její pravidelný servis (čištění a popř.
výměnu funkčních částí), aby byla zajištěna její plná funkčnost.
Flóra a fauna
• realizovat údržbu vytipovaných lokalit v Biologickém průzkumu lokalit výskytu halofytní
vegetace jako kompenzaci za zasažené lokality dle pokynů orgánu ochrany přírody.
Zeleň
• na rekultivaci odstraněných úseků stávající komunikace, na svahy násypů a zářezů,
použít ornici ze skrývky. Zatravnění a výsadbu zeleně provést v co nejkratším termínu,
aby se snížila pravděpodobnost eroze svahů násypů a zářezů. Na svahy s větším sklonem
použít geotextilii s travním semenem. O vysázené dřeviny je nezbytné alespoň dva roky
pečovat (zálivka, dosadba).
• v rámci kompenzačních opatření realizovat náhradní výsadbu dřevin za vykácené dřeviny
rostoucí mimo les. Rozsah náhradní výsadby a lokality stanoví orgán ochrany přírody.
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POUŽITÝCH METOD PROGNÓZOVÁNÍ A VÝCHOZÍCH

PŘEDPOKLADŮ PŘI HODNOCENÍ VLIVŮ

Při hodnocení bylo použito standardních metod a dostupných vstupních informací. Použitá
metodika je zmíněna v rámci příslušných odborných kapitol, u obsáhlejších zpráv v přílohách, t.j.
Biologický průzkum, Hluková studie, Rozptylová studie. Jednotlivé vlivy na životní prostředí
byly hodnoceny v porovnání s normovanými limity, které jsou obsaženy v právních předpisech
pro složky životního prostředí. V oborech, v nichž normované limity neexistují (např. posouzení
vlivu na krajinný ráz), je předpokládaný dopad verbálně zhodnocen a srovnán s dopady v případě
vedení trasy jinými prostory.
Při posuzování vlivů na rostlinstvo a živočišstvo bylo vycházeno z vlastního terénního šetření
(botanického průzkumu dílčích lokalit, zoologického průzkumu zájmové oblasti) a ze zkušeností
zpracovatele s vlivy silničních staveb na flóru, vegetaci a faunu.
Hodnocení vlivů na krajinný ráz bylo provedeno na základě terénního šetření a subjektivního
posouzení interakce silniční stavby s krajinnými charakteristikami území. Nebylo prováděno
exaktnější šetření ve smyslu vizualizací.
Nejistoty a úplnost dat jsou diskutovány v následující kapitole D.VI. Některé předpoklady,
uvedené v této dokumentaci, nelze nyní zcela předpovědět a musí být řešeny během dalších etap
prací (zpracování podrobné technické dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení,
přesné zaměření trasy v terénu, detailní inženýrsko geologický průzkum, technické detaily řešení,
zejména konstrukce mostních objektů, atd.).
V následujícím přehledu jsou uvedeny podkladové materiály, které byly použity při zpracování
této dokumentace. Podrobný přehled literatury je uveden také u jednotlivých příloh:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atlas životního prostředí a zdraví obyvatelstva ČSFR, Geografický ústav ČSAV Brno, FVŽP
Praha 1992
Novák, P. a kol.: Syntetická půdní mapa ČR 1 : 200 000. Výzkumný ústav meliorací a
ochrany půdy Praha, Kartografie, a. s. Praha, 1992.
Soubor geologických a účelových map v měř. 1 : 50 000. Český geologický ústav Praha,
1996.
Metodický pokyn odboru lesa a půdy MŽP ČR ze dne 1. 10 1996 čj. OOLP/1067/96
k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o
ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb.
http://www.env.cz/puda údaje o obsazích rizikových prvků v půdě – registr kontaminovaných
ploch
ČVUT Praha, fakulta stavební, katedra zdravotního inženýrství: Znečištění srážkových vod
z pozemních komunikací, 12/1999
Němeček, J. a kol.: Taxonomický klasifikační systém půd České republiky. ČZU Praha, 2001,
78 s.
Hydrometeorologické poměry ČSSR, díl III. Hydrometeorologický ústav, Praha 1970
Internetová databáze ČHMÚ: www.chmi.cz
Janderková, J., Šefrna, L., Macků, J., Tomášek, M., Novák, P., Němeček, J., Sáňka, M.:
Projekt VaV 640/3/99„Systém komplexního hodnocení půd“. AOPK ČR, 2001.
Klimatologická data z databáze ČHMÚ Praha, 2002
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Kolektiv: Bonitace ČS zemědělských půd a směry jejich využití. 1. díl. FMZV ČSR, PrahaBratislava, 1984, 130 s.
Liberko M.: Hluk pozemní dopravy a ochrana proti němu. In: Dopravní hluk, sborník
přednášek k semináři České akustické společnosti, Praha 1996.
Havránek, J. et al: Hluk a zdraví. Avicenum, Praha 1990.
Liberko M.: Metodické pokyny pro výpočet hladin hluku z dopravy. VÚVA Praha, červen
1991.
Nařízení vlády č. 502/2000 ze dne 27. listopadu 2000 o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací.
Nařízení vlády č. 88/2004 Sb. ze dne 21. ledna 2004, kterým se mění nařízení vlády č.
502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Novela metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy. Zpravodaj MŽP ČR č.3/1996, Praha
1996.
Kozák J.: Doporučená metodika vypracování hlukových studí v dokumentacích a jejich
posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Planeta
2/2005, str. 44-48.
Liberko M.: Novela metodiky pro výpočet hluku silniční dopravy. Planeta 2/2005, str. 4-32.
Liberko M.: Úvod do urbanistické akustiky. ČSVTS, Praha 1989.
ATEM: Zjištění aktuální dynamické skladby vozového parku a jeho emisních parametrů.
Praha, říjen 2001.
Mapa ložisek nerostných surovin, 1 : 50 000, ÚÚG 1990
Metodický pokyn (návrh) odboru ochrany přírody MŽP ČR k uplatňování § 12 zákona č.
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. - Ochrana přírody,
51, 1996, č. 9, 266 - 267.
Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší MŽP výpočtu znečištění ovzduší z bodových a
mobilních zdrojů „SYMOS 97“. Věstník MŽP 3/1998, Praha.
Nařízení vlády č. 350/2002 kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování,
posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší.
Znečištění ovzduší a chemické složení srážek na území ČR. Souhrnný roční tabelární přehled
2003, 2004. Internetová stránka ČHMÚ Praha.
Němec J. et al: Hluk a jeho snižování v technické praxi. SNTL Praha 1970
Dostál J. (1989): Nová květena ČSSR. 1. a 2. díl. – Academia, Praha.
MIKYŠKA R.et NEUHÄUSLOVÁ Z. (1969): Geobotanická mapa ČSSR. 1. České země. List M33-XV Praha. – Academia a Kartografické nakladatelství, Praha.
MORAVEC J. et al. (1995): Rostlinná společenstva České republiky a jejich ohrožení. 2.
vydání. – Severočes. Přír., Litoměřice, Příl. 1995, 1–206.
PROCHÁZKA F. [ed.] (2001): Černý a červený seznam rostlin České republiky (stav
v roce 2000). – Příroda, Praha, 18: 1-166.
SKALICKÝ V. (1988): Regionálně fytogeografické členění ČSR. – In: Květena ČSR, díl
1., Academia, Praha.
Vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení Zákona
ČNR č. 114/1992 Sb.
Neuhäslová, Z. (1998): Mapa potencionální přirozené vegetace české republiky, Academia
Praha
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Beran L. (1995): Vrkoč bažinný – druh z Červeného seznamu IUCN v České republice.
Ochrana přírody, 50 (3): 80-81.
Beran L. (1995a): CHKO Kokořínsko – mokřady Libchovky a Pšovky. Ochrana přírody,
50 (4): 14-115.
Beran L. (1996): Přežije hrachovka říční v Čechách? Ochrana přírody, 51 (2): 48-49.
Culek M. (ed.) 1996: Biogeografické členění České republiky. Enigma, Praha.
Honců M. (1985): Entomologický průzkum Tachovského vrchu u Doks. In: Základní
přírodovědný průzkum Tachovského vrchu. Msc., p. 85-108.
Honců M. (1989): Přivaděč vody Horní Liběchovka. Entomologický průzkum (Coleoptera,
Orthoptera). Msc., ČSOP Česká Lípa, p. 1-13.
Honců M. (1999): Zvířena CHKO Kokořínsko a Holanských rybníků. Bezděz, 8: 209-226.
Honců M., Pulpán J. (1974): Střevlíkovití (Coleoptera, Carabidae) Českolipska. Sborn.
Severočes. Muz. - Přír. Vědy, Liberec, 6: 93-149.
Novák J. (1975): Příspěvek k poznání motýlů (Lepidoptera) severních Čech. Sborn.
Severočes. Muz., Serie Natur, Liberec, 7: 91-94.
Augustin J. (1999): Velká encyklopedie měst a obcí ČR. – Arbor Prahra
Löw J. et Míchal I. (2003): Krajinný ráz. – Lesnická práce s.r.o., 552 stran
Míchal I. (1997): Praktické rámce hodnocení krajinného rázu II. Estetické hodnocení. –
Ochrana přírody, 52 , č.2, 35-41
Míchal I. (1997): Praktické rámce hodnocení krajinného rázu. I. Typologické rámce. –
ochrana přírody, 52, č. 1, 4-10
Míchal I. (1999): Metodika hodnocení krajinného rázu Agentury ochrany přírody a krajiny
ČR – problémy a výsledky. – Ochrana Přírody, Praha, 54: 188 – 189
Vorel I. (1997): Hodnocení krajinného rázu – hledání objektivnosti. – Územní plánování a
urbanismus 1-2/97, 32-25
Vorel I. (1997): Základní pojmy k hodnocení krajinného rázu. Hodnocení krajinného rázu –
příspěvek k hledání metody – Ms.
Desing manual for roads and bridges, Volume 10 Enviromental desing, . – The Department of
Transport, London,1992
Gojda, M.: Archeologie krajiny. Academia, Praha 2000.
Jenč, P. – Peša, V.: Nejstarší osídlení severních Čech. Okresní vlastivědné muzeum, Česká
Lípa.
Kuna, M.: Archeologický průzkum povrchovými sběry. Zprávy České archeologické
společnosti – Supplement 23. Praha.
Probst, E.: Deutschland in der Steinzeit. München 1991.
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Silnice I/9 – obchvat Dubá, Studie technická, Valbek spol. s r.o., Liberec 12/2003
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Dr. Ing. Sáňka M., Brno, 08/2005
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Zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví
Nařízení vlády č. 502/2000 ze dne 27. listopadu 2000 o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací.
Zákon 231/1999 Sb. O ochraně zemědělského půdního fondu
Zákon 167/2001 Sb. O přírodních léčivých zdrojích (lázeňský zákon)
Zákon 242/92 Sb. O státní památkové péči ve znění
Vyhláška č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
Vyhláška č.137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.
ČSN 18916
Sadovnictví a krajinářství, Výsadby rostlin
ČSN 18918
Sadovnictví a krajinářství, Technicko-biologická zabezpečovací opatření
ČSN 18919
Sadovnictví a krajinářství, Rozvojová a udržovací péče o rostliny
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D.VI. C HARAKTERISTIKA

NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ,

KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE

Dokumentace byla zpracována standardními metodickými postupy, které jsou popsány
v jednotlivých částech nebo odborných přílohách. Vzhledem k současnému stupni zpracování
dokumentace jsou údaje o území, získané vlastními průzkumy a rešerší, dostatečné. Upřesňování
podkladů bude probíhat v dalších stupních projektové dokumentace běžným postupem.
V rámci zpracování Dokumentace podle zákona č. 100/2001 Sb. nebyly zjištěny takové
nedostatky ve znalostech, které by bránily formulování konečného závěru.
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ČÁST E
Porovnání variant řešení záměru
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
V této dokumentaci podle zákona č. 100/2001 Sb. jsou popsány a vyhodnocovány 3 varianty
řešení záměru. Zároveň je provedeno srovnání s nulovou variantou, t.j. situací, kdyby záměr
nebyl realizován a veškerá dopravní zátěž stále projížděla centrem obce Dubá.
V následující tabulce je uvedena celková kvantifikace vlivů podle odhadové 5-ti členné stupnice
pro hodnocení staveb a činností. Jedná se o stupnici převzatou z metodik multikriteriálních
hodnocení, která představuje obecný „užitek“ daného stavu nebo činnosti (proto vyšší hodnota
představuje lepší stav nebo řešení).
Stupnice je podrobněji uvedena v kapitole D.II.1. Celkový přehled vlivů, zde pouze ve stručnosti:
obecná přijatelnost řešení: 1 – jednoznačně nepřijatelné
2 – nepřijatelné, nebo přejatelné s velkými výhradami
3 – přijatelné s většími výhradami, na rozhraní
4 – přijatelné s dílčími výhradami
5 – jednoznačně přijatelné, bezproblémové, ideální
tabulka 59: Srovnání posuzovaných variant podle významnosti vlivů

Ukazatele
Nulová
varianta
Obyvatelstvo
vliv na zdraví
sociální a ekonomické důsledky
vliv na řidiče
Ovzduší
imise
klima
Voda
vliv na zdroje pitných vod
vliv na povrchové vody
vliv na podzemní vody
Půda, geologie
zábor půdy
kontaminace půdy
vliv na erozi půdy
vliv na nerostné zdroje
Flóra, fauna, ekosystémy
vliv na lokality chráněn. druhů
vliv na zvláště chráněná území
vliv na lesní ekosystémy
vliv na ÚSES
Antropogenní systémy
vliv na budovy
vliv na archeologická naleziště
vliv na kulturní památky
Struktura a funkce území
vliv na dopravu
vliv na rozvoj infrastruktury
vliv na estetickou kvalitu území
vliv na rekreační kvalitu území
Velkoplošné vlivy v krajině
vliv na ekol. únosnost území
vliv na celkový stav ekol. zátěže
EVERNIA s.r.o.

Hodnocení vlivů
Varianta 1
Varianta 2

Varianta 3

2
3
3

4
4
4

5
5
5

5
5
5

2
-

4
-

5
-

5
-

5
5
4

5
5
4

5
5
4

5
5
4

5
4
5
-

4
4
4
-

4
4
4
-

4
4
4
-

5
4
5
5

4
4
4
4

4
4
4
4

4
4
4
4

3
5
5

4
3
4

4
3
4

5
4
4

3
3
-

5
4
4
-

5
5
4
-

5
5
4
-

3

4

5

5
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Z výše uvedeného srovnání nulové varianty se záměrem vyplývá, že hlavní přínos realizace
záměru spočívá ve snížení zdravotních a bezpečnostních rizik oproti stávající komunikaci (vliv na
obyvatelstvo, řidiče a na dopravu) a v přínosu v oblasti rozvoje zájmové oblasti (sociální a
ekonomické důsledky, rozvoj infrastruktury). Potenciální negativní vlivy záměru jsou v záboru
ZPF a půdy určené k plnění funkcí lesa a ve vlivu na botanické a zoologické biotopy.
Na základě zjištěných skutečností, viz tabulka, lze navrhovanou stavbu porovnat s nulovou
variantou z hlediska pozitivních a negativních vlivů:
Navrhovaný záměr – řešení obchvatu Dubé
vlivy pozitivní
• zvýšení bezpečnosti provozu
• snížení pohonných hmot
• snížení emisí a imisí
• celkové zklidnění dopravy v centru obce převedením tranzitní dopravy mimo obec
• zvýšení bezpečnosti pro obyvatelstvo v obci Dubá
• snížení hlukové zátěže na obyvatele obce
• zkvalitnění dopravního spojení v rámci silnice I/9
vlivy negativní
• negativní vlivy na flóru, faunu a ekosystémy především ve fázi výstavby komunikace
• zábor půdy
• krátkodobé změny emisí z dopravy materiálů a zařízení, krátkodobé zvýšení hlukové zátěže
• zásah do stávajícího krajinného rázu
Nulová varianta
vlivy pozitivní
• bez zásahu do cennějších biologických lokalit
• bez záboru půdy
vlivy negativní
• nerealizací záměru, tzn. ponecháním stávajícího stavu (nulová varianta) se budou dále
prohlubovat negativní vlivy stávající komunikace I/9, která prochází centrem Dubé: výškové
a šířkové uspořádání, technické vedení současné komunikace neodpovídají vzrůstající
intenzitě tranzitní dopravy, což povede k dalším nehodám přímo v obci
Na základě výše uvedeného srovnání nulové varianty s uvažovaným záměrem vyplývá, že
navrhovaný záměr má více kladných aspektů ve vztahu dopadů na obyvatelstvo obce Dubá, kde
v tomto případě klady jednoznačně převažují.
Všechna navrhovaná opatření přispějí k minimalizaci vlivů na obytnou zónu, k odstranění rizik a
ke zkvalitnění dopravy a mají podporu celého regionu včetně obce. Nerealizace záměru by jen
prohloubila stávající nevyhovující stav komunikace a jejího negativního vlivu na dopravní
systém, celou obec a její dotčené obyvatelstvo.
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Z hlediska hodnocení variant hodnocení vycházelo z následujících bodů:
a) pořadí vhodnosti variant na základě rozptylové a hlukové studie je následující:
varianta 3 > varianta 2 > varianta 1 na základě skutečnosti, že větší vzdálenost od města
znamená snížení vlivů na obyvatelstvo,
b) pořadí vhodnosti na základě vlivu na areál zámeckého parku a vlastního objektu zámku
(spojení kulturně-historických a přírodních hodnot),
varianta 3 > varianta 2 > varianta 1,
c) pořadí vhodnosti z hlediska potenciálního vlivu na archeologické lokality
varianta 3 > varianta 2 > varianta 1,
d) pořadí vhodnosti z hlediska vlivu na obyvatelstvo (blízkost zástavby),
varianta 3 > varianta 2 > varianta 1,
e) pořadí vhodnosti z hlediska vlivu na zemědělský půdní fond
varianta 1 > varianta 2 > varianta 3 na základě délky trasy jednotlivých variant,
f) pořadí vhodnosti z hlediska půdy určené k plnění funkcí lesa a vybraných botanických a
zoologických lokalit
varianta 3 > varianta 2 > varianta 1,
g) pořadí vhodnosti na základě celkové syntézy bez půdních typů
varianta 3 > varianta 2 > varianta 1 na základě toho, že varianta 1 je nejblíže území, které
bylo vyhodnoceno jako zakázané území (obytné zóny a zámecký park),
h) pořadí vhodnosti za základě celkové syntézy krajinářského hodnocení území
varianta 3 > varianta 2 > varianta 1.
Z výše uvedeného přehledu a hodnocení vlivů vyplývá, že varianta 3 byla hodnocena ve většině
případů jako nevhodnější, varianta 2 jako méně vhodná a varianta 1 jako nejméně vhodná.
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ČÁST F
Doplňující údaje

I. Mapová a jiná dokumentace
II. Fotodokumentace

EVERNIA s.r.o.

strana 125

Dokumentace podle zákona č.100/2001 Sb.

F.

Silnice I/9, obchvat Dubá

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Mapové přílohy
Situace – varianta 1, měřítko 1: 5 000 (zpracoval Valbek spol. s r.o.)
Situace – varianta 2, měřítko 1: 5 000 (zpracoval Valbek spol. s r.o.)
Situace – varianta 3, měřítko 1: 5 000 (zpracoval Valbek spol. s r.o.)
Podélný profil – varianta 1, měřítko 1:5000/500 (Valbek spol. s r.o.)
Podélný profil – varianta 2, měřítko 1:5000/500 (Valbek spol. s r.o.)
Podélný profil – varianta 3, měřítko 1:5000/500 (Valbek spol. s r.o.)

Dokladová část
Vyjádření příslušného stavebního úřadu a obce k záměru z hlediska souladu se schválenou
územně plánovací dokumentací (v dokumentaci - příloha H)
1. Silnice I/9 – obchvat Dubá, Krajinný ráz, 09/2005
2. Silnice I/9 – obchvat Dubá, Biologický průzkum, 09/2005
3. Silnice I/9 – obchvat Dubá, Hluková studie, 09/2005
4. Silnice I/9 - obchvat Dubá, Rozptylová studie, 09/2005
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ČÁST G
Všeobecně srozumitelné shrnutí
netechnického charakteru
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ČÁST G - VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO
CHARAKTERU
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JE UMÍSTĚNO NA STRANĚ 6

– 9 NA BAREVNÉM PAPÍŘE.
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ČÁST H
Příloha

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru
z hlediska územně plánovací dokumentace
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Z ÁVĚR
Posuzovaný záměr „Silnice I/9 - obchvat Dubá“ byl navržen ve třech variantách. Po provedeném
vyhodnocení všech skutečností a variant lze konstatovat, že u žádné z navržených variant nebyly
nalezeny takové skutečnosti, které by z hlediska vlivů na životní prostředí zcela vylučovaly její
realizaci. Všechny varianty jsou za určitých podmínek realizovatelné, ale liší se mezi sebou svojí
přijatelností. Jako nejvhodnější byla vyhodnocena varianta 3. Ta je hodnocena rovněž jako
nejvhodnější z hlediska technického a bezpečnostního, a proto ji doporučujeme k realizaci.
Varianta 2 je méně vhodná. Varianta 1 je nejméně vhodná především z hlediska vyššího
negativního vlivu na obyvatelstvo, a proto její realizaci nedoporučujeme.
Bylo provedeno posouzení vlivu stavby "Silnice I/9 – obchvat Dubá" na životní prostředí podle
zákona č. 100/2001 Sb. Na základě provedených průzkumů bylo konstatováno, že navržený
obchvat silnice I/9 je v souladu s územním plánem, splňuje požadavky na ochranu životního
prostředí. Na základě této předkládané dokumentace je možné konstatovat, že navrhovaná stavba
nemá významný negativní vliv na životní prostředí a že při dodržení definovaných podmínek
bude její vliv na podlimitní přijatelné úrovni. Realizací záměru dojde ke zvýšení bezpečnosti a
plynulosti silničního provozu a ke snížení negativních vlivů na obyvatelstvo oproti stávajícími
stavu. Nebyly shledány žádné závažné skutečnosti, které by bránily realizaci záměru, a proto lze
záměr doporučit k realizaci ve variantě 3.
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