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Úvod
Dokumentace byla zpracována na základě Oznámení a závěru zjišťovacího řízení v rozsahu
přílohy č. 4 zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
pozdějších přepisů.
Závěr zjišťovacího řízení vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 23.7.2008 pod č.j.
10669/ZP/2008-Čr.
Krajský úřad stanovil, že dokumentaci je třeba doplnit o:
Požadavek závěru zjišťovacího řízení

Vypořádání

Podrobnější popis jednotlivých variant záměru,
včetně jejich vizualizace v mapách a výkresech

Doplněno v textu a v grafické příloze, kde
byly doplněny podrobné situace v měřítku
1 : 1 000
Doplněna samostatná kapitola do
biologických průzkumů
Odborně zpracováno v rámci samostatné
kapitoly biologických průzkumů příslušně
autorizovanou osobou
Odborně zpracováno v rámci samostatné
kapitoly biologických průzkumů příslušně
autorizovanou osobou

Podrobný popis míst křížení silnice s
migračními trasami živočichů
Odborné zhodnocení funkčnosti technických
prvků navržených pro bezpečné překonání
silnice živočichy
Výsledky biologického hodnocení dotčeného
území pro jarní, letní a podzimní aspekt,
zhodnocení vlivu záměru na zjištěné druhy a
podrobnější posouzení vlivu navržených variant
stavby na floru a faunu
Posouzení vlivu stavby na jeden z hlavních
předmětů ochrany Ptačí oblasti Broumovsko –
výra velkého, včetně ověření lokalit hnízdišť
tohoto druhu
Posouzení vlivu stavby na chráněné druhy
rostlin v průběhu celého vegetačního období
Posouzení vlivu stavby na migrující živočichy v
průběhu celého kalendářního roku a posouzení
navržených variant s ohledem na nalezené
druhy
Podrobnější posouzení vlivu navržených variant
stavby na dochovanou hodnotu krajinného rázu
se zaměřením na partii stoupání od Honského
rybníku a variantu ekoduktu
Podrobný zákres situace s rozlišením rozdílu
obou variant tak, aby bylo možné posoudit vliv
na okolní lesní pozemky
Vyhodnocení vlivu záměru na existující
ochranné pásmo II. stupně vnější – zlomové
(PHO-2Bz) a ochranné pásmo vnější (PHO-2b)
vodního zdroje Polické křídové pánve, které
bylo stanoveno rozhodnutím Okresního úřadu
v Náchodě čj. 736/91/Vod-Z
Informace o likvidovaném prostoru staré
ekologické zátěže, včetně monitorovacích vrtů
– lokalita Pasa a upravit režim případných
havárií
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Odborně zpracováno v rámci samostatné
kapitoly biologických průzkumů příslušně
autorizovanou osobou
Odborně zpracováno v rámci samostatné
kapitoly biologických průzkumů příslušně
autorizovanou osobou
Odborně zpracováno v rámci samostatné
kapitoly biologických průzkumů příslušně
autorizovanou osobou
Doplněna samostatná studie vlivu na
krajinný ráz

Doplněna grafická příloha, kde byly
doplněny situace záměru v měřítku
1 : 1 000 včetně zákresu lesních pozemků
Zpracováno v rámci samostatné studie
geologických, hydrogeologických a
vodohospodářských poměrů území
příslušně autorizovanou osobou

Zpracováno v rámci samostatné studie
geologických, hydrogeologických a
vodohospodářských poměrů území
příslušně autorizovanou osobou

team
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ČÁST A - Údaje o oznamovateli
1. Obchodní firma
Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové - Plačice
2. IČ
70 94 79 96
3. Sídlo
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové - Plačice
4. Oprávněný zástupce
Zdeněk Kos
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové - Plačice
tel.: 495 540 211
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ČÁST B - Údaje o záměru
I. Základní údaje
1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
II/303 rozšíření o stoupací pruhy v úseku km 21,5 – 25,5 a plánované cyklostezky
zařazení podle přílohy č. 1:
Svým charakterem lze oznamovaný záměr zařadit následovně:
Kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení)
Bod 9.1 Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a II.
třídy (záměry neuvedené v kategorii I).
Sloupec B, kdy příslušným úřadem pro posuzování je Krajský úřad Královéhradeckého kraje
odbor životního prostředí a zemědělství v Hradci Králové.
2. Kapacita (rozsah) záměru
Posuzovaný úsek začíná v oblasti odbočky do osady Hony, jde přes vrchol na Pasách a
končí za křižovatkou na Jetřichov.
Návrh silnice v km 22,3 – 24,5 počítá s šířkou zpevnění 11,25 m. Rozšíření je navrženo
vlevo ve směru staničení. Navržená šířka jízdních pruhů je 3,50 m.
Návrh silnice v km 24,5 – 25,1 počítá s šířkou zpevnění 12,00 m. Silnice je navržena
v novém směrovém i výškovém vedení, aby byl dodržen požadavek Správy CHKO – vyhnout
se parcele 1265/1 v k.ú. Jetřichov „Nad křižovatkou“, která leží v I. zóně CHKO. Navržená
šířka jízdních pruhů je 3,50 m.
Stávající klenbový most v km 24,006 bude vlevo rozšířen ŽLB klenbou.
Ve variantě ekodukt byl navržen ekodukt dl. 80 m v km 23,020 – 23,100.
Součástí záměru je i cyklostezka v km 22,8 – 24,8.
3. Umístění záměru
Kraj: Královéhradecký
Obce: Police nad Metují, Křinice, Jetřichov
katastrální území: Pěkov, Hony, Křinice, Jetřichov
4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Oznamovaný záměr představuje rozšíření silnice II/303 o stoupací pruhy na Pasa. Rozšíření
je navrženo vlevo ve směru staničení v km 22,3 – 24,5. V km 24,5 – 25,1 je silnice navržena
v novém směrovém i výškovém řešení. Začátek stavby je v km 22,210 a konec stavby je
v km 25,160.
Oznamovaný záměr řeší kromě rekonstrukce vozovky i její odvodnění, silniční most event. č.
303-13 a plánovanou cyklostezku. Dále stavba řeší přeložky sdělovacího vedení, kácení a
sadové úpravy a drobné pozemní stavby.
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5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant
a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp.
odmítnutí
Rekonstrukcí předmětného úseku silnice II/303 dojde ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti
silničního provozu a ke zvýšení propustnosti tohoto úseku silnice II/303.
Stávající silnice má poměrně velký podélný spád, neuspokojivou šířku, která neumožňuje
předjíždění pomalých vozidel. Tato situace je potom v zimních měsících velmi kritická, kdy
kamiony často zastaví na této komunikaci provoz.
5.1 Popis navržených variant
Variantně je zpracováno řešení s ekoduktem o délce 80 m v km 23,020 – 23,100.
(viz následující bod 6.)
6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Geometrie tras
Základní varianta i varianta ekodukt mají přibližně stejnou délku. Podstatný rozdíl je ve
výškovém řešení těchto variant.
Základní varianta zachovává v km 23,070 – 23,170 stávající podélný sklon větší než 10 %,
který tvoří v zimním období častou překážku při výjezdu nákladních vozidel těsně před
vrcholem táhlého stoupání ve směru z Broumova.
Oproti tomu ve variantě ekodukt je max. podélný sklon před vrcholem snížen na 8 % a navíc
je část tohoto max. sklonu kryta vlastním ekoduktem před nepříznivými klimatickými
podmínkami.
Nové směrové řešení v km 24,5 – 25,1 umožní zvýšit návrhovou rychlost v obloucích
R=250 m a R=325 m na 70 km/h proti stávajícím obloukům R=110 m s návrhovou rychlostí
50 km/h.
Křižovatky
Km 22,3 křižovatka s místní komunikací na Hony
V této křižovatce je navrženo z důvodu stávající rozptýlené zástavby po obou stranách
silnice (č.p.12 a č.p. 9) pouze rozšíření jízdního pruhu ve směru do Broumova na 5,50 m pro
zastavení odbočujícího vozidla. Pro zvýšení bezpečnosti při výjezdu z místní komunikace
jsou navržena odrazová zrcadla na obě strany a v km 22,2 jsou na silnici II/303 navrženy
dopravní značky B21a Zákaz předjíždění (před křižovatkou).
Km 25,0 křižovatka se silnicí III/30323 na Jetřichov
V této křižovatce je navržen odbočovací pruh vlevo v šířce 3,50 m.
V současnosti vlevo odbočující vozidla, kterých není mnoho, tvoří nebezpečnou překážku
rychle jedoucím vozidlům v prudkém klesání do Broumova. Délka tohoto odbočovacího
pruhu byla kvůli malé intenzitě vlevo odbočujících vozidel zkrácena na cca 70 m, aby
v opačném směru do Náchoda co nejdříve za křižovatkou začal stoupací pruh v prudkém
stoupání.
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Pro zvýšení bezpečnosti jsou v km 25,3 na silnici II/303 navrženy dopravní značky B21a
Zákaz předjíždění (před křižovatkou se silnicí III/30323).
Most
Stávající klenbový most v km 24,006 bude vlevo rozšířen ŽLB klenbou.
Ekodukt
Ve variantě ekodukt byl navržen obloukový profil - ocelová konstrukce SuperCor SCA-26
o světlém rozpětí 17,0 m, max. světlé výšce 6,72 m, délka 80 m, v km 23,020 - 23,100.
Na vlastní ekodukt oboustranně navazují opěrné gabionové zdi proměnlivé výšky 1 - 5 m.
Propustky
Všechny stávající propustky budou jednostranně prodlouženy a budou na nich doplněna
nová výtoková čela (místo vybouraných stávajících výtokových čel). Profil propustků bude
dán profilem stávajících propustků (cca DN 500 - DN 800).
Zároveň budou pročištěny stávající části propustků a stávající příkopy (vpravo ve směru
staničení).
Opěrná zeď, strmé svahy - alternativy
Alternativně byly navržena opěrná zed' (výška zdi cca 4-5 m) kvůli zmenšení záborů v km
23,1 – 23,4 v délce cca 300 m (v místě strmého sklonu stávajícího terénu).
Dále byly prověřeny a firmou Geomat s.r.o. navrženy 4 alternativy realizace strmých
vyztužených svahů ve sklonu 50 stupňů alternativně 70 stupňů vyztužovaných delšími
Geomřížemi Tensar zespodu alternativně ze shora.
Byly ověřeny i možnosti výstavby strmých svahů. Při použití ztraceného bednění (tedy kari
sítě na čele) je možná výstavba pouze z vnitřní strany svahu. Posuvné bednění příp. jiná
bednění vyžadují přístup i ze strany vnější.
Tato řešení nebyla odsouhlasena Správou CHKO, protože vysoká opěrná zeď i strmé svahy
by tvořily nepřekonatelnou překážku pro migrující zvěř.
Proto byly nakonec v základní variantě návrhu (včetně záborového elaborátu) ponechány
svahy ve sklonu dle ČSN (odstupňovaný sklon dle výšky svahu).
Přeložky
Stavba si vyžádá přeložky sdělovacího vedení mimo těleso násypu rozšiřované silnice.
Jedná se o optické i metalické kabely.
Kanalizace
Varianta ekodukt si vyžádá výstavbu dešťové kanalizace (délky cca 90 m a 250 m), která
bude určena pro odvodnění komunikace v ekoduktu a podél navazujících opěrných zdí.
Další sítě v řešeném území
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Dále stavba kříží na svém začátku (u křižovatky s místní komunikací na Hony) v km 22,352
stávající plynovod a v km 22,327 stávající vodovod. Několikrát stavbu kříží vrchní elektrické
vedení. Úpravy na těchto sítích nejsou předpokládány.
Dopravní problematika variant
Ve stoupání bude dle požadavku Policie zakázáno použití levých jízdních pruhů pro nákladní
automobily.
Ve variantě ekodukt je max. podélný sklon před vrcholem snížen na 8 % (při nejkomfortnější
variantě dokonce na 6 %) a navíc je část tohoto max. sklonu kryta vlastním ekoduktem před
nepříznivými klimatickými podmínkami.
Při realizaci varianty ekodukt by byla snížením podélného sklonu a částečným zakrytím
silnice ekoduktem zlepšena sjízdnost silnice II/303 pro nákladní vozidla zejména v zimním
období. Základní varianta totiž zachovává v km 23,070 – 23,170 stávající podélný sklon větší
než 10 %, který tvoří v zimním období častou překážku při výjezdu nákladních vozidel těsně
před vrcholem táhlého stoupání ve směru z Broumova.
Cyklostezka
Součástí záměru je cyklostezka v km 22,8 – 24,8. Od km 22,8 po vrchol v km 23,0 bude
vedení odsazené cyklostezky vpravo okrajem lesa.
V km 23,0 bude cyklostezka převedena přes silnici vlevo. V tomto místě, které leží ve
vrcholovém výškovém oblouku silnice, budou mít cyklisté největší rozhled na přijíždějící
vozidla na obě strany. Přejezd silnice budou mít usnadněný tím, že ve středu vozovky budou
z obou stran chráněni alespoň vodorovným dopravním značením - dopravním stínem.
V km 23,0 - 23,15 bude využito k vedení cyklostezky stávajících lesních cest.
V km 23,15 - 23,36 bude vedena cyklostezka podél paty násypu pro rozšiřovanou silnici.
V km 23,36 - 23,54 bude vedena cyklostezka odsazená, aby měla příznivější podélný sklon a
lépe využila konfigurace terénu.
V km 23,54 - 24,36 bude vedena cyklostezka podél paty násypu pro rozšiřovanou silnici. V
km 24,36 bude cyklostezka převedena přes silnici vpravo. V tomto místě, které leží ve
vrcholovém výškovém oblouku silnice, budou mít cyklisté největší rozhled na přijíždějící
vozidla na obě strany.
V km 24,36-24,8 bude vedena cyklostezka vpravo podél paty násypu resp. zářezu pro nově
směrově i výškově navrženou silnici.

7.

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

V době zpracování dokumentace nebyly známy konkrétní termíny realizace záměru.
8.

Výčet dotčených územně samosprávných celků

Kraj: Královéhradecký
Obce: Police nad Metují, Křinice, Jetřichov
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9.

Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou
tato rozhodnutí vydávat

Územní rozhodnutí a stavební povolení – pověřený stavební úřad.
Rozhodnutí o kácení dřevin dle § 8 zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění (místně příslušný
obecní úřad).
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II. Údaje o vstupech
1. Půda
Celkový trvalý zábor pozemků pro realizaci stavby je 36 718 m2, z toho ZPF činí 6 444 m2,
PUPFL činí 29 690 m2 a ostatní plochy činí 584 m2.
Celkový dočasný zábor pozemků je 36 953 m2, z toho ZPF činí 38 m2, PUPFL činí 339 m2 a
ostatní plochy činí 36 576 m2.
U ZPF se jedná o pozemky bonitní třídy BPEJ 83421, 83524 a 87541 zařazené do I., II. a V.
třídy ochrany zemědělského půdního fondu.

2. Voda
Odběr vody
Voda bude odebírána během výstavby, po uvedení stavby do provozu nebude odebírána ani
pitná ani technologická voda. Množství vody bude záviset na počtu pracovníků a rychlosti
stavebních prací.
Předpokládaná spotřeba vody na jednoho pracovníka (dle směrnice MLVH ČSR a MZD
ČSSR č. 9/1973 Sb.):
- pitná 5 l/os./směna
- mytí 120 l/os./směna (prašný a špinavý provoz)
Počet pracovníků na stavbě není v této fázi přípravy znám.
Pro provozní účely
Provozní, technologická voda bude spotřebovávána pro:
−

výrobu betonových a maltových směsí

−

kropení betonů během tuhnutí

−

kropení rozestavěných částí stavby a technologických komunikací jako ochrana proti
nadměrnému prášení

−

očistu vozidel a stavebních strojů

Největší spotřeba bude u dodavatele betonů.
Spotřeba vody celkem
Spotřeba pitné a technologické vody není v této fázi přípravy známa.
Zdroj vody
Voda pro hygienické potřeby během výstavby bude zajišťována obvyklým způsobem(dovoz
balené vody, cisterny, případně napojením objektů na existující rozvody vody) a to podle
charakteru a umístění staveništního zařízení (dočasné objekty zařízení staveniště, mobilní
sociální zařízení apod.).
Pro technologické účely pro výrobu betonových směsí bude voda odebírána v místě výrobny,
pro ostatní potřeby (zkrápění, čištění apod.) bude voda odebírána z místní sítě, případně
může být využito vody z povrchových zdrojů.
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3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Suroviny pro výstavbu
Pro výstavbu záměru se předpokládá spotřeba následujících surovinových zdrojů:
-

kamenivo, štěrky a štěrkopísky pro konstrukci vozovky
Zdrojem těchto materiálu bude standardní těžebna dodavatelské organizace.

-

živičný kryt vozovky
Zdrojem bude obalovna dodavatelské organizace.

-

železo pro armatury, svodidla, sloupy, apod.

-

betonové prefabrikáty, uliční vpusti, apod.
Jedná se o obchodní výrobky ze zdrojů mimo řešené území.

Upřesnění množství a přesné určení zdrojů těchto surovin bude provedeno v dalším stupni
projektové přípravy.
-

elektrická energie potřebná při výstavbě
Její množství není v této fázi přípravy známo, každopádně bude čerpána z veřejné sítě.

Suroviny pro provoz
Provoz silnice II/303 neklade nároky na spotřebu elektrické nebo tepelné energie, zemního
plynu případně dalších energií.

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Výstavba
Realizace stavby bude prováděna vcelku za úplné uzavírky silnice II/303. Část prací na
rozšíření zemního tělesa by mohla být prováděna za částečné uzavírky. Směr do Náchoda
by byl veden po objízdné trase, směr do Broumova po stávající silnici II/303. Zařízení
staveniště je nejvhodnější umístit na zpevněných plochách v areálu SÚS – středisko
Broumov. Případný požadavek na umístění zařízení staveniště uvnitř stavby je nutné
projednat se Správou CHKO. Například se může jednat o plochy v km 23,0 (vlevo od silnice
u horizontu směrem k objektu na plynovodu) nebo v km 24,8 na manipulační ploše (pozemek
č. 1266/1 v k.ú. Jetřichov.
Provoz
Vybudováním oznamovaného záměru dojde k podstatnému zvýšení bezpečnosti a plynulosti
silničního provozu a ke zvýšení propustnosti tohoto úseku silnice II/303.
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III. Údaje o výstupech
1. Ovzduší
Hlavní zdroje znečištění ovzduší
Ve fázi výstavby
1.1

Zemní práce během výstavby - skrývky, zářezy, násypy,

1.2

Dočasné skládky sypkých materiálů během výstavby,

1.3

Emise výfukových plynů stavebních mechanismů na stavbě.

1.4

Emise výfukových plynů nákladních automobilů použitých pro přepravu stavebních
hmot a surovin a stavebních mechanismů.

Jedná se o běžné zdroje znečištění ovzduší, které působí při jakékoli stavební činnosti.
Množství emitovaných škodlivin
Vzhledem k charakteru zdroje, současné fázi projektové přípravy a nemožnosti určit
klimatické období, ve kterém budou plošné zdroje existovat nelze množství emitovaných
škodlivin stanovit.
V každém případě je nutno během výstavby všechny plošné zdroje chránit před vznikem
nadměrné prašnosti vhodným způsobem - např. skrápěním.
Ve fázi provozu
Dopravní zdroje emisí (počet vozidel / 24 hod.):
sil.

sčítací
profil

rok

T

O

M

S

II/303

5-2290

2005

723

2774

17

3514

II/303

5-2282

2020

767

3578

17

4362

Vysvětlivky zkratek:
T

– Těžká motorová vozidla a přívěsy

O

– Osobní a dodávkové automobily

M

– Jednostopá motorová vozidla

S

– Součet všech motorových vozidel a přívěsů

Výhledové koeficienty vztažené k výpočtovému roku 2015 (dle ŘSD ČR)
rok

T

O

M

2020

1,06

1,29

1,00

Pro výpočty emisí z automobilové dopravy pro jednotlivé skupiny automobilů v roce 2008 a
v roce 2020 byl použit program pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla MEFA
v.02, Ve výpočtu byla zohledněna dynamická skladba vozového parku – podíl vozidel bez
katalyzátoru a automobilů splňujících limity EURO 1 – 4. Údaje o skladbě vozového parku
byly zpracovány na základě dopravních průzkumů v rámci projektu Ředitelství silnic a dálnic
ČR a na základě zahraničních prognóz vývoje.
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Celkově lze předpokládat postupný pokles emisních faktorů a tím i emisí NOx, CO, prachu a
organických látek s výjimkou benzo(a)pyrenu 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. Naopak pokles mezi roky 2010 a 2030 se předpokládá na 15 – 20 % stavu
roku 2010 kromě benzo(a)pyrenu, jehož emise bude klesat pomaleji.
Provozem budou vznikat následující emise:
Množství emisí – dle emisních faktorů (Mefa02):
jednotka
rok 2008
rok 2010
rok 2020
rok 2030

NOx
g/m/s
0,0002118
0,0001942
0,0001177
0,0000413

CO
g/m/s
0,0000987
0,0000905
0,0000532
0,0000159

PM10
g/m/s
0,0000061
0,0000056
0,0000032
0,0000009
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benzen
g/m/s
0,0000010
0,0000009
0,0000006
0,0000002

benzo(a)pyren
μg/m/s
0,0000447
0,0000410
0,0000357
0,0000304
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2. Odpadní vody
Splachové dešťové vody
Dešťová voda z komunikace bude odvedena příčným a podélným spádem do nově
zřízených silničních příkopů, resp. do rigolů, kterými je voda dále odvedena do přilehlých
vodotečí. V předepsaných úsecích je dno silničních příkopů zpevněno betonovými
příkopovými tvárnicemi.
Všechny stávající propustky budou jednostranně prodlouženy a budou na nich doplněna
nová výtoková čela (místo vybouraných stávajících výtokových čel) Zároveň budou
pročištěny stávající části propustků a stávající příkopy (vpravo ve směru staničení).
Nejvýznamnější znečišťující látkou ve splachových dešťových vodách jsou posypové soli.
Toto znečištění vzniká pouze v zimním období. Posypové soli obsahují především chlorid
sodný (NaCl), některé druhy obsahují menší množství chloridu vápenatého (CaCl2).
Výzkumem bylo zjištěno, že z celkového množství aplikovaných solí se do vodotečí dostává
cca 30 %, zbytek je rozptýlen rozstřikem do nejbližšího okolí komunikace. Posypové soli
neohrožují zdraví, ale působí nepříznivě na asimilační orgány rostlin (Cl-), sodné kationty pak
zhoršují vlastnosti půdy v bezprostřední blízkosti komunikací.
Dle metodiky zimní údržby komunikací se na silnicích 1. třídy v hodnoceném prostoru v
současné době při zimním posypu komunikací používá max. 20 g posypových materiálů na 1
m2, za jedno zimní období se pak aplikuje cca 1 kg posypových materiálů na 1 m2. Většinou
se používají posypové soli z dolu Klodawa s obsahem 97,5 % NaCl a podlimitním obsahem
těžkých kovů. V poslední době se přechází na posypové materiály s 98,8 % NaCl.
Dále jsou splachové dešťové vody znečištěny látkami vznikajícími při provozu na pozemních
komunikacích. Těmi jsou obrus krytu vozovky, obrus pneumatik, úkapy ropných látek, ztráty
přepravovaných materiálů, obrusy brzdového obložení apod. Toto znečištění je minimální a
prakticky neměřitelné.
Splaškové odpadní vody
Splaškové odpadní vody budou vznikat během výstavby v areálech stavebních firem a
budou řešeny v rámci těchto areálů. Při zřizování dočasných zařízení staveniště v trase
rozšíření je nutné osazení chemických WC.
Celkové množství odpadních vod
Splachové odpadní vody
Celkové množství odpadních vod je stanoveno na základě výpočtu. Výpočet vychází z
celkového úhrnu srážek za rok – 800 mm, množství srážek v zimním období 300 mm
a z plochy zpevněné vozovky.
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Výpočet množství splachových odpadních vod
Období

Úhrn srážek

Koef odtoku

ROK

800

asfalt

pole

0.8

0.1

Q355d l/s

ΔQ355d l/s
0,32

Plocha m

2

Odtok m

3

36 000

23 040

0,75

Období

Úhrn srážek

Koef odtoku

ZIMA

300

asfalt

pole

0.8

0.1

Q355d l/s

ΔQ355d l/s

0,28

0,12

Plocha m

2

36 000

Odtok m

3

8 640

Ze zpevněných ploch silnice II/303 bude odtékat do recipientů celkem 23,0 tis. m3
splachových vod ročně, z toho 8,6 m3 v zimním období. Průměrný roční odtok z komunikace
bude Q355d = 0,75 l/s, v zimní období 0,28 l/s.
Navýšení množství splachových odpadních vod oproti stávajícímu stavu představuje
navýšení stávajícího průtoku o ∆Q355d = 0,32 l/s.
Splaškové odpadní vody
Budou vznikat pouze během výstavby u stavebních firem, jejich množství lze odhadnout na
500 m3/rok.
Technologický proces, při kterém odpadní vody vznikají
Výstavba
Během výstavby bude vznikat omezené množství odpadních vod v důsledku odtoku
dešťových srážek z výstavby přeložky.
U stavebních firem budou během výstavby vznikat splaškové odpadní vody.
Provoz
Při provozu budou vznikat odpadní vody v důsledku odtoku srážkových vod ze zpevněného
povrchu vozovky.
Množství vypouštěného znečištění
Splachové dešťové vody
Zásady pro využívání PHO vodních zdrojů jako příloha rozhodnutí OÚ v Náchodě č.j.
736/91/Vod-Z z 5.2.1991 o zřízení PHO 2B v Polické křídové pánvi v odstavci C19 pro
zlomové části pásem 2B upravují použití chemického posypu silnice pouze do staničení km
22,000, tj. cca ještě 200 m před začátkem posuzovaného úseku. Z tohoto důvodu lze
předpokládat znečištění dešťových vod naprosto minimální a prakticky neměřitelné. Bude
záležet na charakteru posypových materiálů.
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Technologické odpadní vody
Množství těchto vod bude minimální a jejich vznik bude občasný. Jedná se např. o vody
používané při očistě vozidel a mechanismů. Vody použité při kropení betonů budou většinou
vypařeny nebo chemicky vázány.
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3. Odpady
Fáze výstavby
Během výstavby a provozu rekonstruované silnice II/303 budou vznikat různé druhy odpadů
všech kategorií. Nakládání s odpady - tedy i jejich bezpečné zneškodnění je povinností
všech původců (právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž činnosti
odpad vzniká), kteří se budou na výstavbě komunikace podílet bez ohledu na původního
vlastníka nebo generálního dodavatele.
Nakládání s odpady se řídí dle zákona č. 185/2001 Sb. a Vyhlášek č. 381/2001 až 384/2001
Sb..
Povinností každého je předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné
vlastnosti. Odpady jejichž vzniku nelze zabránit musí být přednostně využity v souladu
s citovaným zákonem o odpadech, přičemž materiálové využití má přednost před jiným
využitím odpadů. Další povinností každého, kdo předává odpady k využití, případně
odstranění je zjistit, zda osoba, které předává odpady do vlastnictví je oprávněna
(podle citovaného zákona o odpadech) k jejich převzetí.
Vzhledem k tomu, že v níže uvedeném seznamu odpadů, jejichž vznik je ve fázi výstavby
záměru předpokládán, jsou uvedeny i odpady kategorie nebezpečný odpad, musí osoba
nakládající s těmito odpady vlastnit souhlas příslušného správního orgánu k předmětnému
způsobu nakládání s odpady.
Množství odpadů nebylo možno v této fázi projektové přípravy stanovit, důležité však je, aby
jednotlivé druhy odpadů byly dále sledovány jak v další přípravě, tak při výstavbě a provozu.
Předpokládané hlavní druhy odpadů
Číslo

K Název

Vznik

Nakládání

02 01 03 O Odpad rostlinných pletiv

Příprava trasy, údržba
příkopů

Kompostování společně
s odpadem z obcí, skládka
KO

15 01 01 O Papírové a lepenkové obaly

Provoz st. organizací

Recyklace

15 01 02 O Plastové obaly

Provoz st. organizací

Recyklace

15 01 04 O Kovové obaly

Provoz st. organizací

Recyklace

15 01 06 O Směsné obaly

Provoz st. organizací

Skládka

15 01 10 N Obaly obsahující zbytky nebezpečných
látek nebo obaly těmito látkami
znečištěné

Nátěry

Vytřené obaly - recyklace,
se zbytky barev - spalovna
NO

15 02 02 N Absorpční činidla, filtrační materiály
Autopark st. organizací,
(včetně olejových filtrů jinak blíže
provoz st. organizací
neurčených, čistící tkaniny a ochranné
oděvy znečištěné nebezpečnými látkami)

Spalovna NO

16 06 01 N Olověné akumulátory

Autopark st. organizací

Recyklace

17 01 01 O Beton

Případné demolice, opravy Recyklace
stavby

17 03 02 O Asfaltové směsi neuvedené pod číslem
17 03 01

Úpravy stáv. komunikací,
výstavba
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17 04 05 O Železo a ocel

Provoz st. organizací

Recyklace

17 04 07 O Směsné kovy

Provoz st. organizací

Recyklace

17 05 04 O Zemina a kamení neuvedené pod číslem Zemní práce, nevhodná
17 05 03
pro stavbu

Rekultivace, uložení na
skládce zemin

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

Případné demolice

Recyklace, skládka

19 08 02 O Odpady z lapák písku

Odvádění splachových vod Skládka
do toku

20 03 01 O Směsný komunální odpad

Pracovníci st. organizací,
parkoviště

Skládka KO

20 03 03 O Uliční smetky

Čištění komunikací

Skládka KO

Fáze provozu
Při provozu záměru budou vznikat odpady především při úklidu a údržbě této komunikace.
Číslo

K Název

Vznik

Nakládání

20 02 01 O Biologicky rozložitelný odpad

Údržba příkopů

kompostování

20 03 03 O Uliční smetky

Čištění komunikací

odstraňování

20 03 06 O Odpad z čištění kanalizace

Čištění kanalizace

odstraňování

Před uvedením posuzovaného úseku silnice do provozu bude silnice zahrnuta do
odpadového hospodářství provozovatele. Bude vedena evidence odpadů, ve které bude
stanoveno množství, místo vzniku a způsob odstraňování jednotlivých druhů odpadů
vznikajících při provozu silnice.

K tomuto bodu navrhujeme následující opatření:
V dalších stupních projektové přípravy stanovit konkrétní místa, nádoby a
systém pro sběr, odvoz a zneškodnění odpadů kategorie N a pro ostatní látky
škodlivé vodám ze všech uvažovaných aktivit v rámci výstavby.
Citlivě stanovit místa přechodných deponií půdy, výkopových materiálů
respektive materiálů z demolic; preferovat systém bez meziskládek; deponie
skrývkových materiálů, které nebudou bezprostředně využity do 6-ti týdnů od
vlastní skrývky budou osety travinami, aby nedošlo k zaplevelení pozemků.
V rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství
odpadů vzniklých v procesu výstavby (evidence odpadů) a doložit způsob jejich
likvidace.
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4. Ostatní
Hluk a vibrace
Výstavba
Během výstavby bude vznikat hluk z provozu stavebních mechanismů použitých při stavbě
uvažovaného záměru.
Hluk rypadel používaných při stavbách pozemních komunikací se udává mezi 80 - 95 dB(A)
ve vzdálenosti 5 m, hluk nákladních vozidel 70 - 82 dB(A) ve vzdálenosti 5 m.
Provoz
Silnice II/303 je liniovým zdrojem hluku, který vzniká v důsledku provozu vozidel po
komunikaci.
Vzhledem k tomu, že hluková problematika u tohoto typu staveb je jednou z klíčových, je
podrobně řešena v dalších částech dokumentace.
Vibrace
Vibrace budou vznikat během výstavby, zejména při hutnění násypů. Za provozu
komunikace budou vznikat vibrace v důsledku jízdy vozidel.
Vibrace se projevují max. do vzdálenosti několika metrů, dosahují frekvencí 30 - 150 Hz a
amplitud několika desítek µm. Dle odborné literatury a praktických zkušeností nedochází při
automobilovém provozu na silnicích vybudovaných dle aktuálních technických norem ke
vzniku nadlimitních vibrací.
Stavba a provoz oznamovaného záměru nebude zdrojem nadměrných vibrací.
Záření radioaktivní, elektromagnetické
Stavba a provoz oznamovaného záměru nebude zdrojem radioaktivního ani
elektromagnetického záření.
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ČÁST C - Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
1. Výčet nejzávažnějších enviromentálních charakteristik dotčeného území
1.1

Územní systém ekologické stability krajiny

Územní systém ekologické stability (ÚSES) dle zákona č.114/1992 Sb. tvoří v krajině soubor
funkčně propojených ekosystémů, resp. ekologicky stabilnějších přirozených a přírodě
blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. V rámci nadregionálních,
regionálních a místních (lokálních) ÚSES jsou vymezována tzv. biocentra a biokoridory.
V hřebenové partii (v nejvyšším bodu stoupání komunikace) je tato komunikace křížena
regionálním biokoridorem. Lépe celou situaci vystihuje skutečnost, že silnice rozděluje lesní
komplex. Mezi oběma částmi dochází k plošné migraci bez výrazného usměrnění (např. do
hřebenové partie). Důležitou funkci hraje skutečnost jaké druhy migrují a z jakých důvodů.
Dobře známé a identifikované jsou jarní migrace k rybníku Hony. Ostatní migrace nejsou
zdaleka tak masivní a zdaleka nejsou tak dobře pozorovatelné. Z uvedených důvodů je
funkčnosti věnována samostatná pozornost a její řešení probíhá.

1.2

Zvláště chráněná území

Celý řešený úsek silnice II/303 leží v CHKO Broumovsko.
Celý řešený úsek silnice II/303 leží v CHOPAV Polická pánev.
Silnice II/303 tvoří hranici I. a II. zóny odstupňované ochrany CHKO
K silnici II/303 přiléhají:
− evidovaná lokalita č. 5 „Nad křižovatkou“ parcely 1265/1 a 1264/1 v k.ú. Jetřichov, která
leží v I. zóně CHKO,
− evidovaná lokalita č. 175 „Pod Honským rybníkem“ parcela 95/1 v k.ú. Pěkov, která leží ve
III. zóně CHKO a
− evidovaná lokalita č. 269 „Louka na Honech“ parcela 405 v k.ú. Pěkov a parcela 79 v k.ú.
Hony, která leží ve III. zóně CHKO.

Zájmy soustavy Natura 2000 v České republice
Předpokládaný záměr je realizován v Ptačí oblasti Broumovsko (CZ 0521014) a v blízkosti
EVL Broumovské stěny (CZ 0520518).
Z uvedených důvodů lze identifikovat možný vliv na PO Broumovsko a EVL Broumovské
stěny.
Hodnocení vlivu záměru na lokality NATURA 2000 tvoří samostatnou přílohu této
dokumentace.
Z hlediska ochrany nerostných surovin není v zájmovém prostoru, ani v nejbližším okolí
evidováno chráněné ložiskové území (CHLÚ) stanovené pro ochranu ať již vyhrazených, či
nevyhrazených nerostů.
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1.3

Přírodní parky

Silnice II/303 tvoří hranici Národní přírodní rezervace Broumovské stěny.
Hlavním důvodem vyhlášení této NPR je specifická geomorfologie území spolu s kvalitními
společenstvy rostlin a živočichů.

1.4

Významné krajinné prvky

Zájmové území oznamovaného záměru je v kontaktu, případně i v prostorové kolizi s
významným krajinným prvkem „ze zákona“, lesem.

1.5

Památné stromy

V kontaktu s posuzovanou trasou se vyhlášené památné stromy nenacházejí.

1.6

Území historického, kulturního nebo archeologického charakteru

Památkově chráněné objekty se v trase silnice II/303 nenacházejí.
V případě výskytu archeologických památek bude umožněn záchranný archeologický
výzkum (zpracování dokumentace).

1.7

Území hustě zalidněná

Zájmové území nepatří mezi území hustě zalidněná.

1.8

Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení

Kromě starých ekologických zátěží nejsou zpracovatelům dokumentace známa.

1.9

Staré ekologické zátěže

V dané oblasti se vyskytovalo několik pískoven, které po ukončení těžby byly často zaváženy
různorodým odpadem. Nejznámějším skládkovým prostorem v tomto směru byla skládka
PASA, která se nachází bezprostředně v sousedství posuzovaného záměru cca v km 24,400
– 24,700 cca 10 až 100 m vpravo staničení. Vzhledem k ukládaným látkám se však tato
skládka stala výraznou ekologickou zátěží pro dané území.
Nejednalo se zde o tzv. černé skládky, ale skládkování bylo řádně legislativně povoleno.
Skládka se skládala ze dvou samostatných zemních jímek, které však vůči původnímu
rostlému podloží nebyly ve dně nijak utěsněny. Západně situovaná, výše položená, jímka
byla v letech 1967 – 1986 využívána k ukládání odpadních vod a obalů od přípravků na
chemickou ochranu rostlin a jejich zbytků z firmy AGROPODNIK Broumov. Povolení
k ukládání pesticidů bylo odsouhlaseno rozhodnutím OHS v Náchodě v roce 1967.
Východně od skládky pesticidů a herbicidů byla v letech 1963 – 1983 provozována skládka
galvanických kalů z galvanovny firmy KOVOPOL s.p. Police nad Metují. Ukládání i zde bylo
odsouhlaseno OHS v Náchodě pod. č.j. HI-31/1224/63-Hn ze dne 16.4.1963. Ani jedno ze
skládkových polí nebo žádným způsobem překryto a chráněno proti působení povětrnostních
vlivů. Hlavními kontaminanty v prostoru skládky PASA se tak staly organochlorované a
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erazimové pesticidy (OCP, TAP) chlorované uhlovodíky (CIA) a kyanidy (CN). V letech 1991
- 2002 bylo prováděno několik etap průzkumných prací, které odhalily, že postižení zemního
prostření je poměrně malé a na malou hloubku, ale u podzemních vod došlo k jejich
kontaminaci a skládkový prostor tak představuje výrazný zdroj znečištění podzemních vod
v okolí skládky. Za hlavní kontaminanty v podzemní vodě byly označeny organochlorové
pesticidy (lindan a jeho alfa, beta a delta izomery - DDT a jeho rozkladné produkty DDD a
DDE, metachlor), triazinové pesticidy (simazin, atrazin, prometryn, terbutryn, terbutylazin,
ametryn), kyanidy, chlorované uhlovodíky (PCE) a částečně stopové kovy.
V roce 2002 byl firmou CZ BIJO a.s. Praha zpracován projekt na odvoz a zneškodnění zde
se vyskytujících nebezpečných odpadů a následnou rekultivaci obou částí skládky. Realizací
těchto prací byla pověřena firma VCES a.s. Olomouc v roce 2003, když po odtěžení
nebezpečných odpadů bylo vytěženo i zemní podloží skládkových polí do hloubky 1 m a
následně byly vytěžené prostory zavezeny inertní zeminou a povrchově bylo území
zrekultivováno. Rekultivace byla ukončena v roce 2004.
Následným monitorováním však bylo zjištěno, že havarijní situace v kontaminaci
podzemních vod zde trvá i po zkušebním sanačním odčerpání kontaminovaných vod a další
sanace podzemních vod je tak nezbytná. V současné době je firmou Geotest Brno a.s.
zpracovávána analýza rizik, která by vedla k intenzifikaci sanačního zásahu na podzemních
vodách v tomto prostoru. Do současnosti bylo v daném prostoru provedeno 25 ks trvale
vystrojených průzkumných hydro - ekologických vrtů, označených indexem PAI hloubek cca
5 – 55 m. Pro posouzení geologických a hydrogeologických poměrů v bezprostředním okolí
skládky byly převzaty údaje o celkem 7 ks vrtů, provedených v blízkosti silnice II/303. Tyto
údaje jsou obsahem přílohy č. H5.
Terénním šetřením in – situ bylo zjištěno, že další možnou drobnou ekologickou zátěž, může
přestavovat existence výrazně mocných a silně neulehlých akumulací posypového materiálu,
sneseného, či splaveného na stávající silniční násypové těleso vlevo staničení. Právě v
těchto prostorech má být realizován hlavní objem rozšiřovaných těles upravovaného úseku
modernizované silnice. Tyto neulehlé vrstvy nebudou v žádném případě poskytovat
nestlačitelné a únosné prostředí pro přistavovaná poměrně vysoká násypová tělesa. Tyto
materiály tak bude nutné odtěžit. Jejich rozsah a míru jejich ekologické závadnosti bude
nutné ověřit průzkumnými pracemi v rámci přípravy stavby.

1.10 Extrémní poměry v dotčeném území
Nejsou zpracovatelům dokumentace známy.
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2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území
2.1 Ovzduší
Klimatické charakteristiky
Dle klimatického členění ČR (Quitt, 1971) leží zájmové území v mírně teplé klimatické oblasti
MT2 s těmito klimatickými parametry:
Klimatická oblast

mírně teplá

Rajon

MT 2

Počet letních dnů

20 - 30

Počet dnů s průměrnou teplotou 10°C a
více

140 - 160

Počet mrazových dnů

110 - 130

Počet ledových dnů

40 - 50

Průměrná teplota v lednu

-3°C - -4°C

Průměrná teplota v červenci

16°C - 17°C

Průměrná teplota v dubnu

6°C - 7°C

Průměrná teplota v říjnu

6°C - 7°C

Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a
více

120 - 130 mm

Srážkový úhrn ve vegetačním období

450 - 500 mm

Srážkový úhrn v zimním období

250 - 300 mm

Počet dnů se sněhovou pokrývkou

80 - 100

Počet dnů zamračených

150 - 160

Počet dnů jasných

40 - 50

V celé oblasti převládají větry západních směrů (kvadrant SZ-JZ).
Znečištění ovzduší
Znehodnocení ovzduší místním průmyslem je nepodstatné. Hlavním zdrojem znečištění
ovzduší v dané lokalitě jsou především výfukové plyny automobilové dopravy a lokální
vytápění.
Imisní situace
Současná imisní situace v lokalitě
Hodnocení kvality venkovního ovzduší je provedeno na základě imisních limitů, stanovených
v Nařízení vlády č. 597/2006 Sb. Porovnávány jsou koncentrace suspendovaných částic
PM10, oxidu dusičitého, oxidu uhelnatého, benzenu a benzo(a)pyrenu, které představují
charakteristické znečišťující látky z hlediska vlivů automobilové dopravy. Imisní limity stanoví
nařízení vlády č. 597/2006 Sb.
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Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 597/2006 Sb.
Přípustné úrovně znečištění ovzduší, přípustné četnosti jejich překročení a požadavky
na sledování kvality ovzduší
Všechny uvedené přípustné úrovně znečištění ovzduší pro plynné znečišťující látky se
vztahují na standardní podmínky - objem přepočtený na teplotu 293,15 K a normální tlak
101,325 kPa. U všech přípustných úrovní znečištění ovzduší se jedná o aritmetické průměry.
Část A
Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí, přípustné četnosti jejich překročení a
meze tolerance
1. Imisní limity vybraných znečišťujících látek a přípustné četnosti jejich překročení
Znečišťující látka

Doba průměrování

Imisní limit

Přípustná četnost překročení
za kalendářní rok

-3

Oxid siřičitý

1 hodina

350 μg.m

24

Oxid siřičitý

24 hodin

125 μg.m-3

3

maximální denní
osmihodinový průměr1)

10 mg.m-3

-

PM10

24 hodin

50 μg.m-3

35

PM10

1 kalendářní rok

40 μg.m-3

-

1 kalendářní rok

-3

-

Oxid uhelnatý

Olovo

0,5 μg.m

Poznámka: 1) Maximální denní osmihodinová průměrná koncentrace se stanoví posouzením
osmihodinových klouzavých průměrů počítaných z hodinových údajů a aktualizovaných
každou hodinu. Každý osmihodinový průměr se přiřadí ke dni ve kterém končí, to jest první
výpočet je proveden z hodinových koncentrací během periody 17:00 předešlého dne a 01:00
daného dne. Poslední výpočet pro daný den se provede pro periodu od 16:00 do 24:00
hodin.
2. Imisní limity oxidu dusičitého a benzenu a přípustné četnosti jejich překročení
Znečišťující látka

Přípustná četnost překročení

Doba průměrování

Imisní limit

Oxid dusičitý

1 hodina

200 μg.m-3

18

Oxid dusičitý

1 kalendářní rok

40 μg.m-3

-

Benzen

za kalendářní rok

-3

5 μg.m

1 kalendářní rok

-

3. Meze tolerance imisních limitů oxidu dusičitého a benzenu
Znečišťující látka

Doba průměrování

2006
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Oxid dusičitý

1 hodina

40 μg.m-3

30 μg.m-3

20 μg.m3

10 μg.m-3

Oxid dusičitý

1 kalendářní rok

8 μg.m-3

6 μg.m-3

4 μg.m-3

2 μg.m-3

Benzen

1 kalendářní rok

4 μg.m-3

3 μg.m-3

2 μg.m-3

1 μg.m-3

Část B
Imisní limity vyhlášené pro ochranu ekosystémů a vegetace
Znečišťující látka
Oxid siřičitý
Oxidy dusíku1)

Doba průměrování

Imisní limit

kalendářní rok a zimní období (1. října – 31. března)

20 μg.m-3

1 kalendářní rok

30 μg.m-3

Poznámka: 1) Součet objemových poměrů (ppbv) oxidu dusnatého a oxidu dusičitého
vyjádřený v jednotkách hmotnostní koncentrace oxidu dusičitého.
Část C
Cílové imisní limity a dlouhodobé imisní cíle
1. Cílové imisní limity vybraných znečišťujících látek vyhlášené pro ochranu zdraví lidí
Doba průměrování

Cílový imisní limit1)

Arsen

1 kalendářní rok

6 ng.m-3

Kadmium

1 kalendářní rok

5 ng.m-3

Nikl

1 kalendářní rok

20 ng.m-3

Benzo(a)pyren

1 kalendářní rok

1 ng.m-3

Znečišťující látka

Poznámka: 1) Pro celkový obsah v PM10.
2. Cílové imisní limity troposférického ozonu
Účel vyhlášení

Doba průměrování

Cílový imisní limit

Ochrana zdraví lidí

maximální denní osmihodinový průměr1)

120 μg.m-3 2)

Ochrana vegetace

AOT403)

18000 μg.m-3.h4)

Poznámky:
1) Maximální denní osmihodinová průměrná koncentrace se stanoví posouzením
osmihodinových klouzavých průměrů počítaných z hodinových údajů a aktualizovaných
každou hodinu. Každý osmihodinový průměr je připsán dni, ve kterém končí, to jest první
výpočet je proveden z hodinových koncentrací během periody 17:00 předešlého dne a 01:00
daného dne. Poslední výpočet pro daný den se provede pro periodu od 16:00 do 24:00
hodin;
2) Cílový imisní limit nesmí být překročen ve více než 25ti dnech za kalendářní rok,
zprůměrováno za tři kalendářní roky;
3) Pro účely tohoto nařízení AOT40 znamená součet rozdílů mezi hodinovou koncentrací
větší než 80 μg.m-3 (= 40 ppb) a hodnotou 80 μg.m-3 v dané periodě užitím pouze
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hodinových hodnot změřených každý den mezi 08:00 a 20:00 SEČ, vypočtený z hodinových
hodnot v letním období (1. května - 31. července);
4) Zprůměrováno za pět kalendářních let.
3. Dlouhodobé imisní cíle troposférického ozonu
Účel vyhlášení

Doba průměrování

Dlouhodobý imisní cíl

Ochrana zdraví lidí

maximální denní osmihodinový klouzavý průměr

120 μg.m-3

Ochrana vegetace

AOT401)

6000 μg.m-3.h

Poznámka: 1) Pro účely tohoto nařízení AOT40 znamená součet rozdílů mezi hodinovou
koncentrací větší než 80 μg.m-3 (= 40 ppb) a hodnotou 80 μg.m-3 v dané periodě užitím
pouze hodinových hodnot změřených každý den mezi 08:00 a 20:00 SEČ, vypočtený z
hodinových hodnot v letním období (1. května - 31. července); zprůměrováno za jeden
kalendářní rok.
Nově jsou zavedeny imisní limity pro ochranu ekosystémů a vegetace stanovené pro oxidy
dusíku, které mají být v souladu s platnou legislativou (Nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o
sledování a vyhodnocování kvality ovzduší) plněny na celém území republiky, kromě
zastavěných oblastí.
Hodnocení míry znečištění ovzduší vychází z monitorování koncentrací znečišťujících látek
v přízemní vrstvě atmosféry v síti měřících stanic. Při hodnocení kvality ovzduší je zejména
sledován vztah zjištěných imisních hodnot k příslušným imisním limitům. Systematicky a
dlouhodobě jsou monitorovány koncentrace oxidu siřičitého, prašného aerosolu a oxidů
dusíku jako základních indikátorů znečištění ovzduší.
Podle imisních map ČHMÚ pro rok 2006 leží posuzovaná oblast v území s koncentracemi:
roční průměr NO2

≤ 26 µg/m3

roční průměr NOx

≤ 19,5 µg/m3

roční průměr PM10

14 – 30 µg/m3

36. nejvyšší denní koncentrace PM10

30 – 50 µg/m3

roční průměr benzen

≤ 2 µg/m3

roční průměr benzo(a)pyren

≤ 0,4 ng/m3.
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2.2 Voda
Podzemní vody
Hydrogeologické poměry lokality jsou ovlivněny klimatickými poměry a propustností půdního
profilu. Srážková voda prosakující kvartérním pokryvem odtéká svrchní rozvětralou partií
skalního podloží do nižších poloh. Lokálně však může být zadržována nad méně
propustnými polohami kvartérního pokryvu.
Podzemní vody jsou v závislosti na obsahu minerálních látek děleny na vody prosté a vody
minerální. Výrazný význam v dané oblasti mají podzemní vody prosté, rozsáhlejší výskyty
podzemních vod minerálních v daném prostoru nejsou známy, resp. nejsou využívány.
PODZEMNÍ VODY PROSTÉ
ochranný režim přírody v území:
bilancované
kolektory:

CHKO Broumovsko

hydrogeologické A1,A2 (T + Kc + Kt1), C1,C2 (Kt2 + Kt3), D (Kt3)

ochranný režim podzemních vod:

CHOPAV Polická pánev

oblast hygienické ochrany:

zčásti PHO 2Bš (vnější - širší) – JÚ v Polické křídové
pánvi (ZÚ – cca km 24,000)
zčásti PHO 2Bz (vnější - zlomové) – JÚ v Polické křídové
pánvi (ZÚ – cca km 22,950 – ochrana bělského
zlomového pásma)

Za chráněnou oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV) byla Polická pánev vyhlášena
nařízením vlády ČSR č. 85/1981 Sb. v roce 1981. Z hlediska aktuálního stavu výše
uvedených ochranných vodohospodářských pásem lze uvést tyto bližší údaje. Pásma
hygienické ochrany 2. stupně (jak 2Bš – vnější širší, tak 2Bz – vnější zlomové) prostých vod
pro ochranu vodních zdrojů Polické křídové pánve byla původně vyhlášena rozhodnutím
OVLHZ ONV Náchod č.j. Vod/500/72-Z z 13.11.1972 a č.j. 930/78-Vod-Z ze dne 13.6.1978
mj. s cílem ochrany výchozů křídových hornin středně a spodně - turonského a
cenomanského stáří v infiltrační oblasti těchto zdrojů a významných zlomových pásem v této
oblasti. Počátkem 90. tých let minulého století došlo k novelizaci této ochrany vydáním
rozhodnutí č.j. 736/91/Vod-Z ze dne 5.2.1991. Tímto rozhodnutím byly dřívější právní normy
zrušeny, ale způsob ochrany byl zachován a naopak v některých oblastech byl rozsah těchto
pásem rozšířen. Součástí tohoto rozhodnutí jsou Základní zásady pro využívání ochranných
pásem (PHO) těchto vodních zdrojů. Tyto platné právní normy jsou obsahem přílohy H7.

Povrchové vody
Hlavními vodními toky v širším okolí jsou řeky Metuje a Stěnava.
Metuje
č.h.p. 1-01-03-001 (II.), pramení 1,5 km sv od Boskovice ve výšce 586 m n.m., ústí zleva do
Labe v Jaroměři v 248 m n.m., plocha povodí 607,6 km2, délka toku 77,2 km. průměrný
průtok u ústí 5,73 m3.s-1.
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Horní tok protéká soutěskovitá údolí Adršpašsko-teplických skal, dále protéká Polickou
vrchovinou, od Hronova po Nové město nad Metují, protíná Náchodskou vrchovinu a přitéká
na Úpsko-metujskou tabuli a v nejsevernějším výběžku Pardubické kotliny ústí do Labe.
Vodohospodářsky významný tok, pstruhová voda pod revírem Peklo.
V pramenné oblasti rezervace Adršpašsko-teplických skal a ochranné pásmo vodárenských
zdrojů, dále potom ochranné pásmo léčivých zdrojů u lázní Běloves. Čistota vody II. – IV. tř.
Stěnava
č.h.p. 2-04-03-001 (III.), pramení u Mieroszówa ve výšce 590 m n.m., přetíná česko-polskou
hranici u Otovic v 360 m n.m., plocha povodí 233,5 km2, délka toku 32,9 km, průměrný
průtok u státní hranice 2,42 m3.s-1.
Vodohospodářsky významný tok . Pstruhová voda po celém toku.
POVRCHOVÉ VODY
ochranný režim přírody v území:
hydrologické
povodí:

pořadí

a

CHKO Broumovsko

příslušnost 1 - 01 - 03 - 014 - povodí řeky Pěkovského potoka
2 - 04 - 03 - 006 - povodí řeky Stěnavy
2 - 04 - 03 - 015 - povodí Liščího potoka

plochy dílčích povodí:

8,140 km2

5,956 km2

11,600 km2

celkové plochy povodí s předchozími:

8,140 km2

94,881 km2

11,600 km2

příslušnost dílčích povodí a řády toků: Pěkovský potok - III, Metuje - II, Labe - I
Stěnava - III, Nysa Klodska – II, Odra - I
Liščí potok - IV, Stěnava - III, Nysa Klodska – II,
Odra - I
ochranný režim povrchových vod:

bez ochrany

oblast hygienické ochrany:

bez ochrany

ohrožení oblasti vysokými vodami:

bez ohrožení

Pro projekční návrh dílčích hydrologicky významných částí modernizovaného úseku silnice a
cyklostezek (např. propustky, odvodňovací příkopy, trativody apod.) je nutné hydrologické
kapacitní posouzení všech těchto objektů na intenzitu příslušného deště spadlého do
přilehlého dílčího povodí, tj. na vstupní údaje získané odbornými stavebně – hydrologickými
výpočty nebo poskytnuté příslušným Povodím a.s. či ČHMÚ. Dimenzování konstrukcí těchto
objektů je nutné podřídit získaným údajům.
Ze stabilních vodních ploch je nejbližší vodní plochou rybník Hony.
Chemismus podzemních a povrchových vod
Podzemní vody v rajonu č. 411 – Polická pánev jsou nejčastěji typu Ca – HCO3, středně až
dosti tvrdé, ve střední části s celkovou mineralizací 300 – 1000 mg/l, v okrajových částech
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pánve potom pod 300 mg/l. Vody svrchní zóny (cca do hloubky 400 m) rajonu č. 516 –
Dolnoslezská pánev jsou převážně typu Ca – HCO3, lokálně se zvýšeným obsahem iontů Mg
a SO4 s celkovou mineralizací 200 – 700 mg/l. Hlubší již zcela statické zásoby podzemní
vody v této pánvi vykazují celkovou mineralizaci i nad 1000 mg/l.

2.3 Půda
Pro charakteristiku půd v prostoru zájmového území je možno vycházet především ze
stanovených bonitovaných půdně ekologických jednotek (dále jen BPEJ), které jsou
charakterizovány klimatickým regionem, hlavní půdní jednotkou, sklonitostí a expozicí,
skeletovitostí a hloubkou půdy, jež specifikují hlavní půdní a klimatické podmínky
hodnoceného pozemku podle systému, stanoveného vyhláškou MZe ČR č. 327/1998 Sb.,
v platném znění.
Obecně jsou kodifikovány takto:
a) klimatický region zahrnuje území s přibližně shodnými klimatickými podmínkami pro růst
a vývoj zemědělských plodin; je vyjádřen první číslicí pětimístného číselného kódu
b) hlavní půdní jednotka je účelovým seskupením půdních forem příbuzných vlastností, jež
jsou určovány genetickým půdním typem, subtypem, půdotvorným substrátem, zrnitostí,
hloubkou půdy, stupněm hydromorfismu, popřípadě výraznou sklonitostí nebo morfologií
terénu a zúrodňovacím opatřením; je vyjádřena druhou a třetí číslicí číselného kódu,
c) sklonitost a expozice ke světovým stranám vystihuje utváření povrchu zemědělského
pozemku; je vyjádřena čtvrtou číslicí číselného kódu, která je výsledkem jejich
kombinace,
d) skeletovitost, jíž se rozumí podíl obsahu štěrku a kamene v ornici k obsahu štěrku a
kamene v spodině do 60 cm, a hloubka půdy; je vyjádřena pátou číslicí číselného kódu,
která je výsledkem jejich kombinace.
Půdy v zájmovém území předkládaného záměru jsou podle kvalitativního zatřídění
v systému evidovaném příslušným Katastrálním úřadem hodnoceny především takto: BPEJ
8.34.21, 8.35.24 a 8.75.41. Dle uvedené kodifikace se tedy jedná o půdy v klimatickém
regionu 8 – mírně chladný, vlhký (C1), s mírným sklonem (3 - 7°) a středním sklonem (712°), s žádnou a střední skeletovistí a středně hlubokou a hlubokou hloubkou půdního
profilu. Z hlediska druhu hlavních půdních jednotek (HPJ) se potom jedná především o tento
typ půdy:
34

- kambizemě districké, kanbizemě modální mezobazické i kryptopodzoly modální na
žulách, rulách, svorech a xylitech, středně těžké lehčí až středně skeletovité, vláhově
zásobené, vždy však v mírně chladném klimatickém regionu

35

- kambizemě districké, kanbizemě modální mezobazické i kryptopodzoly modální
včetně slabě oglejených variet, na břidlicích, permokarbonu, flyši, neutrálních
vyvřelých horninách a jejich svahovinách, středně těžké, až středně skeletovité,
vláhově příznivé až mírně převlhčené, v mírně chladném klimatickém regionu

75

- kambizemě oglejené, kambizemě glejové, pseudogleje i gleje, půdy dolních částí
svahů, zamokření výraznější než u HPJ 74, obtížně vymezitelné přechody, na
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diluviích hornin a svahovinách, až středně skeletovité

2.4 Horninové prostředí
Zájmové území se nachází v kopcovitém terénu Broumovské vrchoviny, západně,
severozápadně až severně od Honského špičáku (652 m n.m.), nejsevernějšího výběžku
Broumovských stěn.
Z regionálně-geologického hlediska se předmětné území nachází v polické pánvi, součásti
české křídové tabule, charakterizované písčito-jílovitým vývojem svrchnokřídové
sedimentace. Předkvartérní podloží je zde tvořeno pískovci a slepenci spodního až středního
turonu. Horniny vystupují v úrovních okolo 1 m pod povrchem terénu a jsou při svém povrchu
postiženy zvětráním až rozložením v písčité eluvium.
Kvartérní pokryv lokality je tvořen zeminami eluviálními (nepřemístěné zvětraliny) až
deluviálními (svahoviny, vznikající gravitačními pohyby zvětralin). Jsou to písčité jíly a hlíny,
převážně tuhé až pevné, až hlinité a jílovité písky.
Geomorfologie
Podle regionálního geomorfologického členění reliéfu republiky (B.Balatka a kol. - GÚ ČSAV
Brno 1971) zájmové území posuzovaného úseku silnice II/303 patří do provincie České
vysočiny, Sudetské soustavy, podsoustavy Střední Sudety, celku Broumovská vrchovina a
detailně potom do oblasti dvou podcelků Polická a Meziměstská vrchovina s označením IVB1B a 1IVB-1C. Z hlediska lokálních geomorfologických poměrů se vlastní prostor zájmového
území posuzovaného úseku silnice II/303 nachází ve velmi členitém terénu, na přechodu
S okraje hřebenu Broumovských stěn v blízkosti severního hřebenového vrcholu zvaného
Honský Špičák (kóta 652 m.n.m.). Trasa silnice zde tak nejprve stoupá od S okraje obce
Pěkov – místní části Hony k S po JZ úbočí Broumovských stěn z nadmořské výšky 540
m.n.m. až do sedla pod Honským Špičákem s nadmořskou výškou 591 m.n.m., kde je
nejvyšší bod nivelety silnice. Odsud se trasa prudce stáčí k SZ v neustálém klesání po SV
úbočí Broumovských stěn až do nadmořské výšky okolo 480 m.n.m., kde končí v oblasti
křižovatky se silnicí III. třídy do obce Jetřichov.
Geologické poměry
Z regionálně - geologického hlediska se jedná o jižní část Dolnoslezské pánve, která na
našem území zasahuje právě pouze do Broumovského výběžku. Jedná se o výrazně
pánevní strukturu SZ - JV směru, tvořenou paleozoickými sedimentárními horninami
permsko - karbonského stáří. Osová část této pánve je zde navíc ještě vyplněna komplexem
mezozoických sedimentárních hornin triasu a křídy, tvořících strukturu tzv. Polické pánve.
Nejstaršími horninami paleozoického stáří, vystupujícími na povrch území mezi Jetřichovem
a Hejtmánkovicemi, jsou tzv. martínkovické vrstvy (jílovce, prachovce omezeně potom
pískovce s polohami vápenců a hrubých pískovců - tzv. jetřichovický obzor), stratigraficky
náležící ke spodnímu permu – autunu. Směrem k Z vystupují na povrch horniny
trutnovského souvrství (červenohnědé aleuropelity, vápnité pískovce, slepence a brekcie),
stratigraficky řazené do saxonu – středního permu. Nejsvrchnějším členem
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permokarbonského komplexu jsou horniny bohuslavického souvrství (jílovité a arkózové
pískovce, dolomitické pískovce až arkózy), řazené do durynku – svrchního permu. Na tyto
horniny svrchního permu zde potom již přímo nasedají sedimenty spodního pestrého i
světlého triasu bohdašínského souvrství – pískovce, arkózové pískovce a drobnozrnné
slepence. Dále směrem k J až JZ již vystupují sedimenty svrchní křídy Polické pánve.
Zastoupeny jsou sedimenty cenomanu pouze v mořském vývoji (vápnité a glaukonitické
pískovce s proplástky jílovců) v mocnosti do 35 m, dále sedimenty spodního turonu
(spongilitické slínovce) v mocnosti do 85 m a sedimenty středního až svrchního turonu
(slínovce a kvádrové pískovce skalních měst) v mocnosti okolo 360 m. Paleozoické a
mezozoické horniny jsou potom překryty kvartérním pokryvem převážně v podobě
deluviálních až deluviálně – eluviálních písčitě – hlinitých, kamenitě – hlinitých a kamenitých
sedimentů. Oblast městské a vesnické zástavby spolu s trasami liniových staveb a
skládkových prostorů bývá potom spojena s existencí různorodých recentních navážek
(sypanin), které upravují současnou podobu povrchu terénu.
Lokální geologické poměry, kromě údajů podrobných geologických map, přibližují i údaje
převzatých vybraných konkrétních průzkumných geologických vrtů z nejbližšího okolí
posuzované úseku silnice II/303 - viz. přílohy H4 a H5. Na základě těchto údajů je zřejmé,
že, zájmové území daného úseku silnice se nachází v oblasti SV křídla Polické pánve.
Horninové skalní podloží v trase silnice tak téměř zcela tvoří horniny mezozoika – křídy a
triasu, pouze ve velmi krátkém koncovém úseku dlouhém okolo 400 m (cca od km 24,750)
trasa zasahuje do paleozoických hornin permského stáří. Křídové horniny Polické pánve tak
budou bezprostřední skalní podloží tvořit prakticky pouze ve stoupání od Pěkova k nejvyšší
úrovni nivelety. V krátkém počátečním úseku to nejprve budou kvádrové pískovce
s polohami slinitých prachovců středně – turonského stáří a cca od km 22,500 do vrcholu
stoupání to pak budou vápnité prachovce, prachovité slínovce, prachovité glaukonitické
pískovce, případně spongilitické prachovce s čočkami silicitů spodně turonského stáří.
Bezprostředně za vrcholem stoupání se potom ve velmi krátkém úseku budou vyskytovat
bazální křídové horniny mořského cenomanu – glaukonitické pískovce. Dále až do
uvedeného staničení cca v km 24,750 skalní podloží tvoří sedimentární horniny triasu –
nejprve bělošedé pískovce a arkózové pískovce, později potom pestře barevné polymiktní
arkózové pískovce až slepence. Od km 24,750 již skalní podloží budou tvořit hnědočervené
až rudě červené horniny permského stáří bohuslavického souvrství – prachovitě – jílovité
pískovce s polohami arkózových pískovců. Po geotechnické stránce se jedná o horniny
v různém stupni zvětrání (R6-2), které jsou na povrchu překryty kvartérním pokryvem. Ten
bude v naprosté převaze dosahovat velmi malých mocností okolo 0,5 – 2 m. Nejčastěji jej
bude tvořit eluviální skelet a deluviální suť ve formě balvanitého, kamenitého a úlomkovitého
štěrku, s různou písčitou příměsí a v různém stupni zahlinění (B,Cb,G2-4-GP,G-F,GM), při
povrchu i charakteru různě zahliněného písku i se štěrky (S2-4- SP,S-F,SM) až štěrkovitě písčité hlíny (F1,3-MG,MS), převážně pevné konzistence. Mimořádně velkých mocností však
kvartérní pokryv může dosahovat v oblasti nejvíce členitého úseku silnice (tj. za vrcholem
stoupání silnice ve směru staniční – cca km 23,100 – 23,500), kde mocnost zejména
deluviálních (suťových) sedimentů může přesahovat i 10 m. Vlastní těleso silnice je potom
vytvořeno recentní sypaninou – navážkou různorodého charakteru (Y). V rámci aktuálního
terénního šeření (ke dni 11.11.2008) byla navíc v oblasti svahů násypové části komunikace
zjištěna značná přítomnost silně neulehlých recentních akumulací navážek i s častým
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obsahem struzky a škváry (Y,Z), které mají bezpochyby původ v používaných posypových
materiálech při zimním provozu daného úseku silnice II/303.
Hydrogeologické poměry
I z globálně hydrogeologického hlediska zájmové území daného úseku silnice II/303
zasahuje do dvou odlišných hydrogeologických celků. Téměř celá délka trasy (od ZÚ do cca
km 24,750) spadá do hydrogeologického rajonu č. 411 – Polická pánev. Pouze krátký
koncový úsek (cca od km 24,750) již náleží k rajonu č. 516 – Dolnoslezská pánev. Polická
křídová pánev patří k vodohospodářsky nejvýznamnějším oblastem české křídy s vhodnými
podmínkami pro vytvoření významné nádrže podzemní vody. Pánev tvoří mesozoickou výplň
mezi oběma křídly permokarbonské dolnoslezské pánve s výrazně pánvovitou strukturou,
souměrnou podle osy ve směru SZ – JV. Na SZ je brachysynklinálně uzavřena, na JV
přechází do Polska. Struktura pánve je příčně rozdělena skalským zlomem (zlomovým
pásmem, nacházejícím se cca 3 km S od daného záměru) JZ – SV směru na víceméně dva
samostatné zvodnělé systémy - jižní a severní. Zájmový prostor záměru se tak nachází
v severní části jižního zvodnělého systému. Dle původního stratigrafického členění jsou
v Polické pánvi zastoupeny sedimenty cenomanu až středního turonu. Podloží křídových
sedimentů je tvořeno triasovými pískovci v nadloží permokarbonu Dolnoslezské pánve.
V celém komplexu křídových sedimentů jsou vytvořeny čtyři základní zvodněné systémy
tvořené křídovými sedimenty s funkcí kolektorů. Z hlediska vodohospodářského významu
jsou nejvýznamnějším prostředím oběhu podzemních vod propustnější části bazálního
křídového korycanského souvrství (souvrství mořského cenomanu) a spodně turonského
souvrství v současné literatuře označované jako psamitické souvrství (část kolektoru A1) a
rohovcové souvrství (část kolektoru A2), spolu s triasovými sedimenty (pískovci a slepenci –
T), eventuelně i s permským podložím. Tento kolektor je rozšířen souvisle v celé ploše
pánve. Zvodnění středně turonských kolektorů (spodní těleso pískovců C1) a (svrchní těleso
pískovců C2) je značně variabilní, závislé na faciálním vývoji, tektonickém porušení a
prostorové pozici kolektoru. Kolektor D náleží ke komplexu středně až svrchně turonských
pískovců, oddělených mezilehlým pelitickým izolátorem od svrchního tělesa středně
turonských pískovců. V permsko - karbonských sedimentech rajonu č. 516 - Dolnoslezské
pánve se střídají vrstvy pelitického, psamitického i psefitického charakteru. Tato pestrá
skladba hornin spolu s vysokým stupněm zpevnění stírá primární rozdíly hydrogeologické
funkce mezi kolektory a izolátory, takže funkci kolektorů přejímají rozpukané partie těchto
hornin do hloubky 60 až 100 m, případně intenzivně tektonicky porušené zóny. Hlavní podíl
na oběhu podzemních vod má první zvodeň. Převážná většina infiltrovaných srážkových vod
je v pánvi poměrně rychle odvodňována prameny i rozptýlenými přítoky do povrchových
toků. Akumulační schopnost permokarbonských hornin je tak s ohledem na jejich nízkou
propustnost a morfologickou pozici poměrně malá. Vodohospodářsky jsou tak využívány
především pramenné vývěry a mělké vrty vesměs pouze s lokálním vodohospodářským
významem. Z hlediska směru proudění podzemních vod v oblasti hornin Polické pánve bylo
dlouhodobým sledováním, jakož i na hydrogeologickém modelu prokázáno proudění od
okraje křídla struktury k JZ, v oblasti obce Pěkov se potom již proudění stáčí spíže k Z.
Proudění podzemní vody v prostoru triasových hornin je dlouhodobě sledováno např. při
konci úseku v oblasti bývalých pískoven PASA. Ukázalo se však, že tato problematika je
výrazně složitá, závisí na lokálním tektonickém porušení triasových hornin a dosud se ji
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jednoznačně nepodařilo objasnit. Dle výsledků dřívějších prací se předpokládal odtok vod
směrem k JV až SV, nověji byl prokázán odtok i k SZ, tj. směrem k polické křídové pánvi.
V oblasti permských hornin při konci úseku lze očekávat odtok podzemní vody akumulované
v povrchové silně rozpukané zóně v souladu s konfigurací terénu, tj. k V.
Z hlediska lokálních hydrogeologických poměrů lze orientačně vycházet z údajů převzatých
vybraných archivních hydrogeologických vrtů z nejbližšího okolí trasy silnice II/303. Pro
potřeby daného záměru mají význam pouze údaje o hladině první zvodně. Vzhledem
k převažující malé mocnosti kvartérního pokryvu a dominaci značně propustného
horninového prostředí, je však zřejmé, že první souvislejší hladina podzemní vody bude
převážně velmi výrazně zaklesnuta do skalního horninového prostředí a její úroveň může
zároveň i výrazněji kolísat. Mělčeji se nad touto souvislou hladinou může pouze lokálně
v nesaturované zóně vytvářet časově i prostorově omezené nespojité (zavěšené) zvodnění,
výrazně závislé na okamžité intenzitě místních dešťových srážek. V počáteční části úseku
silnice lze přihlédnout k měřením hladiny na vrtu VS16, kdy v letech 1975 až 1986 hladina
kolísala v úrovni 491 – 498 m.n.m., tj. cca 60 – 70 m pod úrovní terénu, ve střední části lze
přihlédnout k údajům vrtu PAI14, kde se hladina nachází v hloubce okolo 40 – 45 m pod
úrovní terénu a v koncové části k např. k údajům vrtů PAI 19 – PAI25, podle nichž je souvislá
hladina zaklesnuta opět okolo 40 – 45 m pod terénem. Zde se však vyskytuje ještě mělčí,
souvisleji zavěšená hladina podzemní vody v úrovni okolo 10 – 25 m pod povrchem terénu.
Pro naprosto závěrečný úsek v permských horninách lze potom vycházet z údajů vrtu PAI5,
kde se hladina podzemní vody vyskytuje v hloubce 8 – 10 m pod povrchem terénu.
Nejmělčeji v celém posuzovaném úseku modernizované silnice II/303 lze hladinu podzemní
vody očekávat v terénní depresi pod mostním objektem v km 24,000, v příčných depresích
s osazenými propustky pod silničním tělesem, kde lze v době příznivých srážkových poměrů
očekávat výskyt hladiny podzemní vody do 5 m pod terénem a dále potom při samém konci
posuzovaného úseku, kde se souvislá hladina podzemní vody může vyskytovat na
podložních permských sedimentech již do 3 m pod povrchem terénu.

2.5 Oblasti surovinových zdrojů a jiných přírodních bohatství
Oblasti surovinových zdrojů se nacházejí v dostatečné vzdálenosti od zájmového území a
nejsou polohou oznamovaného záměru dotčeny.

2.6. Fauna a flóra
Fauna
Vzhledem ke specifickým klimatickým podmínkám se v území vyskytují cenné druhy savců
jako např. rejsek horský (Sorex alpinus), plšík lískový (Muscardinus avellanarius), plch velký
(Glis glis) atd. Z ptáků se zde vyskytují chráněné druhy jako jsou sokol stěhovavý (Falco
peregrinus¨), výr velký (Bubo bubo), kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) atd. Tyto
druhy mají vysokou mobilitu, ale také specifické nároky na stanoviště. V případě
nevyhovujících podmínek prakticky okamžitě opouštějí stanoviště a hledají si jiné vhodné
lokality. Pro některé druhy s ostrůvkovitým rozšířením je potom problematické ztracené
lokality opět kolonizovat. To platí např. o rejskovi horském. Některé druhy však reagují
částečným opuštěním teritoria po dobu působení negativního vlivu a díky vysoké mobilitě
mohou území opět kolonizovat po uplynutí negativního vlivu. Takovým druhem může být
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např. výr velký. Z tohoto důvodu je nutné identifikovat charakteristické biotopy pro cenné
druhy živočichů a na základě velikosti zásahu do těchto biotopů odhadnout možnost
negativního ovlivnění populací cenných druhů živočichů.
Další druhy, které se vyskytují v blízkosti záměru a mohou být zasaženy jejich migrující
populace jsou obojživelníci např. rod skokan (Rana sp.), dále Čolek obecný (Tritirus
vulgaris). Pro tyto druhy bude nutné stanovit rozsah zábran a umístění podchodů pod
komunikacemi.
Flora
V souběhu s trasou komunikace byly identifikovány především stanoviště typu X9A což jsou
lesní kultury s nepůvodními dřevinami (jehličnany), dále pak v menší míře X9B (lesní kultury
s nepůvodními dřevinami (listnatými) ale byly zde mapovány L5.4 Acidofilní bučiny.
Především acidofilní bučiny jsou cennými stanovišti s cennými bylinnými druhy v podrostu.
V průběhu vegetační sezóny spolu s verifikací dat pro hodnocení vlivu na lokality Natura
předpokládáme identifikovat místa s cennými druhy, tak aby mohly být stanoveny podmínky
pro omezení případného negativního vlivu záměru na tyto druhy.

2.7 Ekosystémy
Územní systém ekologické stability (ÚSES) dle zákona č.114/1992 Sb. tvoří v krajině soubor
funkčně propojených ekosystémů, resp. ekologicky stabilnějších přirozených a přírodě
blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. V rámci nadregionálních,
regionálních a místních (lokálních) ÚSES jsou vymezována tzv. biocentra a biokoridory.
V hřebenové partii (v nejvyšším bodu stoupání komunikace) je tato komunikace křížena
regionálním biokoridorem. Lépe celou situaci vystihuje skutečnost, že silnice rozděluje lesní
komplex. Mezi oběma částmi dochází k plošné migraci bez výrazného usměrnění (např. do
hřebenové partie). Důležitou funkci hraje skutečnost jaké druhy migrují a z jakých důvodů.
Dobře známé a identifikované jsou jarní migrace k rybníku Hony. Ostatní migrace nejsou
zdaleka tak masivní a zdaleka nejsou tak dobře pozorovatelné. Z uvedených důvodů je
funkčnosti věnována samostatná pozornost a její řešení probíhá.

2.8 Krajina
Oznamovaný záměr je realizován v trase stávající komunikace, tudíž svým charakterem
výrazně nezasáhne do krajinného rázu. Trasa komunikace a její niveleta jsou navrženy tak,
že výrazně nezasahují do morfologie terénu, resp. vhodně využívají současnou topografii
terénu.

2.9 Kulturní památky
Památkově chráněné objekty se v zájmovém území nenacházejí.
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3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území
z hlediska jeho únosného zatížení
Jako dominantní prvek určující kvalitu životního prostředí v dotčeném území lze označit
liniový zdroj hluku a znečištění ovzduší reprezentovaný především stávající silnicí 2. třídy
II/303 kde intenzita dopravy dle sčítání dopravy na dálniční a silniční síti v roce 2005 byla cca
3 514 vozidel denně, předpoklad nárůstu do roku 2020 je 4 362 vozidel denně.
V menší míře se na kvalitě životního prostředí podílí zemědělská výroba v okolí
oznamovaného záměru a podnikatelské aktivity ve městech a obcích.
Vlivy silnice 2. třídy v dotčeném území se projevují především u zástavby situované
v bezprostřední blízkosti této silnice. Zástavba je tak nadměrně zatížena hlukem vznikajícím
provozem motorových vozidel a dochází zde k hlukovým vlivům překračujícím hranici zde
platných hlukových limitů.
Vlivy hluku z místních komunikací jsou pak podstatně méně významné a obyvatelstvem jsou
také méně vnímány.
Zemědělská výroba v okolí záměru a podnikatelské aktivity ve městě a obcích mají vlivy
lokálně omezené na bezprostřední okolí těchto aktivit.
Vybudováním oznamovaného záměru dojde k podstatnému zvýšení bezpečnosti a plynulosti
silničního provozu a ke zvýšení propustnosti tohoto úseku silnice II/303.
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ČÁST D Komplexní charakteristika hodnocení vlivů záměru na veřejné
zdraví a životní prostředí
I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní
prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti
1.1 Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Zdravotní rizika, sociální důsledky, ekonomické důsledky
Negativní vliv silničních staveb se může potenciálně projevit zejména:
−

znečištěním ovzduší

−

hlukem

−

dopravními úrazy

−

znečištěním vody a půdy

Vliv znečištění ovzduší na lidské zdraví
Automobilová doprava produkuje vzhledem k charakteru spalovaných pohonných medií
široké spektrum emisí, se kterými se setkáváme. Nicméně některé z nich jsou dominantní a
typické pro provoz vozidel se zážehovým nebo vznětovým motorem a některé jsou oproti
jiným zdrojům emisí relativně zanedbatelné. Výfukové plyny motorových vozidel obsahují na
160 jednotlivých položek.
Jsou to především látky:
anorganické:
- tuhé znečišťující látky (TZL), prašný aerosol
- oxidy dusíku

NO a NO2

- oxid uhelnatý

CO

- oxid siřičitý

SO2

- oxid uhličitý

CO2

organické:
- alifatické, aromatické a heterocyklické uhlovodíky
- benzen
- aldehydy
- fenoly
- ketony
- dehty
- polycyklické aromatické uhlovodíky
- saze
- ostatní
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Některé z uvedených látek podporují vznik druhotných škodlivin - např. ozónu, peracylnitrátů,
tuhého aerosolu apod.
Stručný popis některých charakteristických emisí a jejich vliv na lidské zdraví:
Tuhé znečišťující látky (TZL), prašný aerosol
K označení tuhých znečišťujících látek v ovzduší je používáno mnoho pojmů, které se
překrývají, někdy vztahují ke způsobu vzorkování nebo k místu depozice v dýchacím traktu.
Setkáváme se tak s pojmy pevný aerosol, prašný aerosol, polétavý prach, v zahraniční
literatuře pak suspendované částice (suspended particulate matter SPM), celkové
suspendované částice (total suspended particles TSP), černý kouř (black smoke).
V současné době se hlavní význam klade na zohlednění velikosti částic, která je rozhodující
pro průnik a depozici v dýchacím traktu. Rozlišuje se tzv. torakální frakce
s aearodynamickým průměrem částic do 10 µm, která proniká pod hrtan do spodních
dýchacích cest, označená jako PM10 a jemnější respirabilní frakce s aerodynamickým
průměrem do 2,5 µm označená jako PM2,5 pronikající až do plicních sklípků. K přesnému
zjištění těchto frakcí slouží odběrové aparatury, které zachycují částice v určitém
rozměrovém rozmezí. Při měření frakce PM10 je tak např. zachycováno 50 % částic
aerodynamického průměru 10 µm s rychle narůstajícím záchytem menších částic a naopak
rychle klesajícím záchytem částic s větším průměrem.
K orientačnímu převodu TSP na PM10 navrhuje např. US EPA konverzní faktor 0,5 – 0,6.
Poměr PM2,5/PM10 je odhadován na 0,6. Tyto poměry se ovšem mohou významně lišit podle
oblastí a zastoupení zdrojů znečištění ovzduší.
Z dosavadních poznatků je zřejmé, že částice v ovzduší představují významný rizikový faktor
s mnohočetným efektem na lidské zdraví. Na rozdíl od plynných látek nemají specifické
složení, nýbrž představují směs látek s různými účinky. Současně působí i jako vektor pro
plynné škodliviny v ovzduší. Na vzniku jemných částic tak např. participuje jak SO2 , tak i
NO2.
Z hlediska původu, složení i chování se jemná frakce částic do 2,5 µm a hrubší frakce
většího průměru významně liší. Jemné částice jsou často kyselého pH, do značné míry
rozpustné a obsahují sekundárně vzniklé aerosoly kondenzací plynů, částice ze spalování
fosilních paliv včetně dopravy a znovu kondenzované organické či kovové páry. Převažují
zde částice vznikající až sekundárně reakcemi plynných škodlivin ve znečištěném ovzduší.
Obsahují jak uhlíkaté látky, které mohou zahrnovat řadu organických sloučenin s možnými
mutagenními účinky, tak i soli, hlavně sulfáty a nitráty. Mohou též obsahovat těžké kovy,
z nichž některé mohou mít karcinogenní účinek.
V ovzduší jemné částice perzistují dny až týdny a vytvářejí více či méně stabilní aerosol,
který může být transportován stovky až tisíce km. Tím dochází k jejich rozptýlení na velkém
území a stírání rozdílů mezi jednotlivými oblastmi. Velmi důležité z hlediska expozice
obyvatel je pronikání jemných částic do interiéru budov, kde lidé tráví většinu času.
Hrubší částice bývají zásaditého pH, z větší části nerozpustné a vznikají nekontrolovaným
spalováním, mechanickým rozpadem materiálu zemského povrchu, při demolicích, dopravě
na neupravených komunikacích a sekundárním vířením prachu. Podléhají rychlé sedimentaci
během minut až hodin s přenosem řádově do kilometrových vzdáleností.
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V důsledku kontroly emisí se ve vyspělých zemích podařilo úroveň znečištěné ovzduší
prašným aerosolem významně snížit. V mnoha městech se průměrné roční koncentrace
PM10 pohybují v rozmezí 20-50 µg/m3 a neliší se významně od venkovských oblastí.
Koncentrace PM2,5 tvoří obvykle asi 45-65 % koncentrace PM10.
Průměrné roční koncentrace TSP v ovzduší 16 měst ČR se dle závěrečné zprávy Systému
monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí ČR v roce 2000
pohybovaly od 24,9 do 80,4 µg/m3. Nejčastěji byly v rozmezí 27 – 55 µg/m3. Imisní 24
hodinový limit 150 µg/m3 byl překročen pouze v Praze.
Průměrné roční koncentrace frakce PM10 se v roce 2000 pohybovaly ve 21 sídlech ČR
v rozmezí 18–46,9 µg/m3. Doporučenou roční střední hodnotu 30 µg/m3 odvozenou Státním
zdravotním ústavem z podkladů WHO překročilo 11 z 28 monitorovaných oblastí (systém
monitorování zahrnuje 20 sídel a 8 pražských obvodů). Ve 20 oblastech byla překročena
nejvyšší přípustná 24 hodinová průměrná koncentrace 82,5 µg/m3 stanovená extrapolací
z podkladů WHO.
Z výsledků systému monitorování je zřejmé, že z klasických škodlivin v ovzduší je prašný
aerosol frakce PM10 ve městech ČR nejzávažnější, neboť z 3,2 milionu obyvatel
sledovaných sídel bylo 54,9 % obyvatel v roce 2000 exponováno průměrné roční koncentraci
vyšší než 30 µg/m3 a vývojem času se tato situace spíše zvolna zhoršuje.
Známé účinky pevného aerosolu ve znečištěném ovzduší zahrnují především dráždění
sliznice dýchacích cest, ovlivnění funkce řasinkového epitelu horních dýchacích cest,
vyvolání hypersekrece bronchiálního hlenu a tím snížení samočistící funkce a
obranyschopnosti dýchacího traktu. Tím vznikají vhodné podmínky pro rozvoj virových a
bakteriálních respiračních infekcí a postupně možný přechod akutních zánětlivých změn do
chronické fáze za vzniku chronické bronchitidy, chronické obstrukční nemoci plic
s následným přetížení pravé srdeční komory a oběhovým selháváním. Tento proces je
ovšem současně podmíněn a ovlivněn mnoha dalšími faktory počínaje stavem imunitního
systému jedince, alergickou dispozicí, profesními vlivy, kouřením apod.
Směrnice pro kvalitu ovzduší v Evropě, kterou v roce 1987 vydala Světová zdravotní
organizace, shrnula poznatky o účincích znečištěného ovzduší na zdraví lidí získané do
konce druhé třetiny osmdesátých let. Za prokázané krátkodobé účinky vztažené k 24
hodinovým průměrným koncentracím oxidu siřičitého a celkových suspendovaných částic
(TSP) zde uvádí zvýšení nemocnosti na akutní respirační onemocnění od koncentrace obou
škodlivin 250 µg/m3 . Při dvojnásobné koncentraci 500 µg/m3 již bylo prokázané zvýšení
úmrtnosti. Nejcitlivějším ukazatel ovlivnění zdravotního stavu bylo přechodné zhoršení
dýchacích funkcí (vitální kapacity a objemu nuceného výdechu) u dětí, které bylo zjištěno již
při koncentraci TSP 180 µg/m3. Ve vztahu k celkové roční koncentraci SO2 a TSP při
dlouhodobé expozici byla zvýšená nemocnost prokázána od koncentrace 100 µg/m3. Při
stanovení doporučených limitních hodnot byl použit bezpečnostní faktor 2 (125 µg/m3 pro
krátkodobou a 50 µg/m3 pro dlouhodobou expozici ).
Výsledky studií sledujících vztahy mezi kolísáním nemocnosti a úmrtnosti obyvatel ve
městech a úrovní znečištění ovzduší však naznačovaly, že k účinkům na zdraví dochází již
při nižších koncentracích a že se zde nedá jasně určit prahová koncentrace, která by byla
bez účinku. Dále bylo zřejmé, že vhodnějším ukazatelem prašného aerosolu ve vztahu ke
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zdraví jsou jemnější frakce. US EPA stanovila standardy pro PM10 v roce 1987 (150 µg/m3
pro 24 hodinovou koncentraci a 50 µg/m3 pro roční průměr ).
Série epidemiologických studií z 80. a 90. let prokazující souvislost mezi 24 hodinovými
koncentracemi PM10 a počty úmrtí následující den v amerických městech při podstatně
nižších koncentracích vedla k závěru, že stávající standardy nezajišťují dostatečnou úroveň
ochrany zdraví a US EPA navrhla v roce 1997 standardy i pro jemnou frakci PM2,5 (65 a 15
µg/m3), kterou označila za vhodnější ukazatel znečištění ovzduší ve vztahu k nemocnosti a
úmrtnosti. Tyto standardy i jejich zdůvodnění na základě epidemiologických studií však
narazily na kritiku a odpor zejména průmyslových skupin v USA.
Výsledky těchto epidemiologických studií, nalézajících pozitivní asociaci mezi denními
koncentracemi PM10 a výkyvy celkové úmrtnosti a zvláště úmrtnosti na kardiovaskulární a
respirační onemocnění, však byly potvrzeny i z evropských měst a jsou velmi konzistentní.
Samet a spol. prokázali na základě vyhodnocení dat o úmrtnosti a denní koncentrací PM10
ve 20 největších amerických městech v letech 1987 až 1994, že zvýšení koncentrace PM10 o
10 µg/m3 vede ke zvýšení celkové úmrtnosti o 0,51 % (95% CI = 0,07-0,93), přičemž
úmrtnost z kardiovaskulárních a respiračních příčin se zvyšuje o 0,68 % (95% CI = 0,2-1,16).
Tyto výsledky jsou velmi konzistentní se závěry z předchozích studií, které publikovali
Dockery, Pope a Schwartz a ve kterých se zvýšení celkové úmrtnosti vztažené ke zvýšení
koncentrace PM10 o 10 µg/m3 pohybovalo v rozmezí 0,4 - 1 %.
Zásadní dosud nezodpovězenou otázkou zůstává, jaké složky jemné frakce prašného
aerosolu se zde uplatňují a jakým mechanismem působí. Jednou z teorií je vyvolání
zánětlivých změn v plicních alveolech ultrajemnými částicemi o průměru pod 100 nm, což má
za následek uvolnění mediátorů, schopných zvýšit krevní srážlivost a tím i zvýšit riziko úmrtí
na infarkt myokardu nebo náhlé cévní příhody mozkové. Jelikož úmrtí na tyto příčiny patří
k nejčastějším, může se v exponované populaci projevit i jen malé zvýšení tohoto rizika.
Při aktualizaci doporučených limitů pro kvalitu ovzduší v 90. letech i WHO respektuje
výsledky těchto epidemiologických studií a pro suspendované částice v ovzduší (stejně jako
pro ozón) uvádí, že nelze na základě současných poznatků stanovit ještě bezpečnou
prahovou koncentraci v ovzduší a tudíž ani stanovit doporučený imisní limit.
Prokázané akutní zdravotní účinky prašného aerosolu, odpovídající výkyvům denních
imisních koncentrací většinou měřených jako PM10, zahrnují již zmíněné zvýšení denní
úmrtnosti, nárůst počtu hospitalizací pro respirační onemocnění, zvýšení spotřeby léků
k rozšíření průdušek, zvýšenou frekvenci výskytu příznaků onemocnění dýchacího traktu
(např. kašel), změny plicních funkcí při spirometrickém vyšetření.
WHO v druhém vydání doporučení pro kvalitu ovzduší z roku 1999 proto pouze uvádí vztahy
závislosti pro procentuální denní změny těchto zdravotních parametrů a denní průměrné
koncentrace PM10 v rozmezí 20 – 200 µg/m3, zjištěné sérií epidemiologických studií.
Nestanovuje doporučené imisní limity a ponechává na zvážení jednotlivých členských států
WHO, které zdravotní parametry a v jaké úrovni použijí ke
stanovení svých
akceptovatelných imisních limitů, neboť v současné době nelze stanovit prahové imisní
koncentrace, při kterých by k těmto účinkům nedocházelo.
Studií věnovaných dlouhodobým chronickým účinkům pevných částic v ovzduší je podstatně
méně. Referují též o ovlivnění úmrtnosti a nemocnosti na respirační onemocnění.
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Epidemiologické studie z USA naznačují, že očekávaná délka života v oblastech s vysokou
imisní zátěží může být o 2-3 roky kratší ve srovnání s oblastmi se zátěží nízkou. Tato
redukce očekávané délky se přitom začíná projevovat již průměrných ročních koncentrací
jemných částic 10 µg/m3.
Další nedávné studie ukázaly souvislost dlouhodobých koncentrací s výskytem
bronchitických symptomů u dětí a zhoršením plicních funkcí při spirometrickém vyšetření u
dětí i dospělých.
Většina získaných poznatků pochází ze studií, které hodnotily úroveň znečištění ovzduší
frakcí částic PM10. Postupně se zvyšuje počet studií založených na frakci PM2,5 a ukazuje se,
že tento ukazatel je pro hodnocení zdravotních efektů vhodnější. Jsou též důkazy, že někdy
jsou ještě vhodnějším parametrem pro zdravotní účinky některé složky PM2,5, jako jsou
sulfáty a silně kyselé částice.
Původní imisní limity pro TZL v ČR stanovené v roce 1991 a platné až do roku 2002 (500
µg/m3 pro maximální krátkodobou koncentraci, 150 µg/m3 pro průměrnou 24-hodinovou
koncentrace a 60 µg/m3 pro roční průměr) již nezajišťovaly dostatečnou ochranu lidského
zdraví.
Směrnice Rady 1999/30/EC z roku 1999 stanoví pro země Evropské unie limitní hodnoty
PM10 50 µg/m3 pro průměrnou 24-hodinovou koncentraci a 40 µg/m3 pro roční průměrnou
koncentraci, která se v druhé etapě od roku 2010 snižuje na 20 µg/m3. Tyto limitní hodnoty
nyní obsahuje i imisní vyhláška k novému zákonu o ochraně ovzduší v ČR.
Ke kvantitativnímu odhadu zvýšení rizika některých zdravotních ukazatelů u exponované
populace na základě znalosti imisní zátěže prašným aerosolem je též možné použít vztahů,
které na základě metaanalýzy výsledků epidemiologických studií publikovala v roce 1995
Aunanová.
Oxidy dusíku NOx, resp. NO2 – oxid dusičitý
Oxidy dusíku patří mezi nejvýznamnější klasické škodliviny v ovzduší. Hlavním zdrojem
antropogenních emisí oxidů dusíku do ovzduší je spalování fosilních paliv. Ve většině
případů jsou emitovány převážně ve formě oxidu dusnatého, který je ve vnějším ovzduší
rychle oxidován přítomnými oxidanty na oxid dusičitý. Suma obou oxidů je označována jako
NOx. Oxidy dusíku patří mezi látky, které se v ovzduší mohou podílet na vzniku ozónu a
oxidačního smogu. Mohou též podléhat reakcím vedoucím ke vzniku řady dalších
organických dusíkatých sloučenin s možným vlivem na zdraví, souhrnně označovaných jako
NOy ( HNO2, HNO3, NO3, N2O5, peroxyacetylnitrát aj.).
Oxid dusičitý NO2 je z hlediska účinků na lidské zdraví významnější a je o něm k dispozici
nejvíce údajů. Hodnocení rizika bude proto provedeno pro tuto látku.
Oxid dusičitý je dráždivý plyn červenohnědé barvy, silně oxidující, štiplavě dusivě páchnoucí.
Protože není příliš rozpustný ve vodě, je při inhalaci jen zčásti zadržen v horních cestách
dýchacích a proniká až do plicní periferie.Prahovou koncentraci pachu uvádějí různí autoři
mezi 200 až 410 µg/m3. Průměrné roční koncentrace NO2 se v městských oblastech obecně
pohybují v rozmezí 20 až 90 µg/m3.
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Krátkodobé koncentrace silně kolísají v závislosti na denní době, ročním období a
meteorologických podmínkách. Přírodní pozadí představují roční průměrné koncentrace
v rozmezí 0,4 – 9,4 µg/m3.
Průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého v ovzduší 22 měst ČR se dle závěrečné zprávy
Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí ČR
v roce 2000 pohybovaly od 16,2 do 41,2 µg/m3. Nejčastěji byly v rozmezí 23 – 33 µg/m3.
Průměrné roční koncentrace sumy oxidů dusíku se v roce 2000 pohybovaly ve 27 sídlech
ČR kromě nejvyšších hodnot v Děčíně a Praze v rozmezí 11 – 79 µg/m3. Pouze v sedmi
z 34 monitorovaných oblastí (systém monitorování zahrnuje 26 sídel a 8 pražských obvodů)
nebyl ani v jednom dni překročen 24 hodinový imisní limit.
NO2 působí na buněčné úrovni oxidačním mechanismem, pravděpodobně reaguje přímo
s povrchovými lipidy membrán endotelových buněk a mění jejich funkce. Vyvolává dráždění
dýchacího traktu, ovlivňuje plicní funkce, snižuje odolnost respiračního traktu k infekčním
onemocněním a zvyšuje riziko vyvolání astmatických obtíží. Studie zaměřené na mutagenní
a karcinogenní účinky zatím neumožňují jednoznačné závěry.
Oxidy dusíku působí též na ekosystém. Kritická úroveň koncentrace NOx v atmosféře, nad
níž se mohou objevovat přímé nepříznivé účinky na vegetaci je odhadována na 75 µg/m3
jako 24 hodinový průměr a 30µg/m3 jako roční průměrná koncentrace.
Oxid dusičitý patří mezi významné škodliviny ve vnitřním ovzduší budov. Mimo vnější
ovzduší se zde jako zdroj emisí uplatňuje hlavně tabákový kouř a provoz plynových
spotřebičů. WHO uvádí průměrné koncentrace z 2–5 denních měření v bytech v 5
evropských zemích v rozmezí 20–40 µg/m3 v obývacích pokojích a 40-70 µg/m3 v kuchyních
s plynovým vybavením. V bytech situovaných na ulice s rušným dopravním provozem byly
tyto hodnoty cca dvojnásobné. Při používání neodvětraných kuchyňských sporáků však
může být expozice ještě podstatně vyšší, průměrná několikadenní koncentrace NO2 může
přesáhnout 200 µg/m3 s maximálními hodinovými hodnotami až 2000 µg/m3 .
Významnou pozici oxidu dusičitého mezi škodlivinami ve vnitřním ovzduší bytů potvrzují i
výsledky systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu
prostředí v ČR, který provádí od roku 1993 hygienická služba. V období 1999-2000 bylo ve
čtyřech městech ČR (Brno, Hradec Králové, Plzeň a Ostrava) proměřeno v topné a netopné
sezóně 120 bytů. Průměr z naměřených tříhodinových koncentrací NO2 v kuchyni a dětském
pokoji činil 25,2 µg/m3 v topné sezóně a 23,9 µg/m3 v netopné sezóně. Maximální hodnota
byla naměřena v Brně a činila 325,9 µg/m3 v kuchyni v topné sezóně.
Akutní účinky na lidské zdraví v podobě ovlivnění plicních funkcí a reaktivity dýchacích cest
se u zdravých osob projevují až při vysoké koncentraci NO2 nad 1880 µg/m3. Krátkodobá
expozice nižším koncentracím však vyvolává zdravotní odezvu u citlivých skupin populace,
jako jsou pacienti s chronickou obstrukční chorobou plic a zejména astmatici, kteří uvádějí
subjektivní potíže již od koncentrace 900 µg/m3. U pacientů s chronickou obstrukční
chorobou plic bylo zjištěno mírné snížení dýchacích funkcí po tříhodinové expozici
koncentraci NO2 560 µg/m3.
WHO považuje za hodnotu LOAEL (nejnižší úroveň expozice, při které jsou ještě pozorovány
zdravotně nepříznivé účinky) koncentraci 375 – 565 µg/m3 při 1 – 2 hodinové expozici, která
u této části populace zvyšuje reaktivitu dýchacích cest a působí malé změny plicních funkcí.
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Některé studie naznačují, že NO2 zvyšuje bronchiální reaktivitu u citlivých osob při působení
dalších bronchokonstrikčních vlivů (chlad, cvičení, alergeny v ovzduší) již při nižších úrovních
krátkodobé expozice.
Skupina expertů WHO proto při odvození návrhu doporučeného imisního limitu vycházejícího
z hodnoty LOAEL použila míru nejistoty 50 % a tak dospěla u NO2 k doporučené 1 hodinové
limitní koncentraci 200 µg/m3.
Při poloviční koncentraci cca 100 µg/m3 nebyly při krátkodobé expozici v žádné studii zjištěny
nepříznivé účinky ani u citlivé části populace.
U krátkodobého působení zhruba dvojnásobné koncentrace, t.j. cca 400 µg/m3 již jsou
důkazy o malém snížení dýchacích funkcí u exponovaných astmatiků, přičemž riziko
vyvolání astmatické odezvy vzrůstá s přítomností alergenů v ovzduší. Vzhledem k tomu, že
astmatičtí pacienti, kteří se jako dobrovolníci účastnili pokusů, trpěli jen mírnou formou tohoto
onemocnění, lze předpokládat, že v populaci existují jedinci s vyšší citlivostí.
Chronické působení dlouhodobé expozice NO2 na lidské zdraví doposud nebylo žádnou
studií spolehlivě kvantifikováno. V pokusech na laboratorních zvířatech byly prokázány
morfologické změny plicní tkáně podobné emfyzému při dlouhodobé expozici několika týdnů
až měsíců koncentracím od 640 µg/m3 a biochemické změny od koncentrace 380 µg/m3.
Koncentrace od 940 µg/m3 zvyšují u pokusných zvířat po šestiměsíční expozici vnímavost
plic vůči bakteriální a virové infekci. Snížení imunity je důsledkem změn jak buněčné, tak i
protilátkové složky obranného systému.
Výsledky epidemiologických studií u dětské populace ukazují nárůst respiračních symptomů,
délky jejich trvání a snížení plicních funkcí při dlouhodobé expozici NO2 v rozsahu průměrné
roční koncentrace 50 – 75 µg/m3.
Meta-analýza studií účinků NO2 ve vnitřním ovzduší budov dospěla ke zjištění, že u dětí ve
věku 5 – 12 let dochází k 20 % nárůstu rizika respiračních obtíží a onemocnění dolních cest
dýchacích při každém zvýšení koncentrace o 28 µg/m3 (dvoutýdenní průměr) při expozici
v rozsahu dvoutýdenních průměrů 15 - 128 µg/m3 nebo možná vyšší. I když jsou tyto studie
založeny na krátkodobém 1-2 týdenním měření koncentrací NO2, je možné tyto koncentrace
vztáhnout i na dlouhodobou expozici. Neví se však, zda se zde neprojevují spíše krátkodobá
maxima koncentrací nežli délka expozice. (Koncentrace 28 µg/m3 odpovídá v rámci
provedených studií rozdílu ročního průměru koncentrací mezi domácnostmi s elektrickými a
plynovými sporáky).
Na základě výchozí koncentrace 15 µg/m3 NO2 a výše uvedeného zjištění, že navýšení o 28
µg/m3 a více již vyvolává zdravotně nepříznivé účinky je WHO doporučena limitní hodnota
průměrné roční koncentrace NO2 40 µg/m3. Zdůrazňuje se přitom však fakt, že nebylo
možné stanovit úroveň koncentrace, která by při dlouhodobé expozici prokazatelně
zdravotně nepříznivý účinek neměla.
Ke kvantitativnímu odhadu nárůstu akutních respiračních syndromů u dospělé populace na
základě znalosti průměrné denní koncentrace NO2 a chronických respiračních syndromů
nebo astmatických symptomů u dětské populace na základě znalosti průměrné roční
koncentrace je možné použít vztahů, které publikovala v roce 1995 Aunanová na základě
metaanalýzy výsledků epidemiologických studií.
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V EU platí pro NO2 imisní limit 200 µg/m3 jako 1 hodinová průměrná koncentrace, 40 µg/m3
jako průměrná roční koncentrace a 30 µg/m3 jako průměrná roční koncentrace pro ochranu
ekosystémů. Tyto limity jsou nyní implementovány imisní vyhláškou i v ČR. V minulosti byly
u nás imisní limity stanoveny pro sumu oxidů dusíku v podobě maximální půlhodinové
koncentrace 200 µg/m3, průměrné 24 hodinové koncentrace 100 µg/m3 a průměrné roční
koncentrace 80 µg/m3.
Benzen, (C6H6), CAS 71-43-2
Benzen je bezbarvá kapalina, charakteristického aromatického zápachu, která se snadno
odpařuje. Je obsažen v surové ropě a ropných produktech. Hlavní užití je v chemickém
průmyslu při výrobě styrenu, ethylbenzenu, fenolu a dalších sloučenin a jako aditivum do
benzinu. V minulosti byl používán jako rozpouštědlo.
Hlavními zdroji uvolňování benzenu do ovzduší jsou vypařování z pohonných hmot,
výfukové plyny a cigaretový kouř. Koncentrace benzenu v ovzduší venkovských oblastí je
kolem 1 µg/m3 , v městském ovzduší se pohybuje v rozmezí 5 – 20 µg/m3 a závisí hlavně na
intenzitě dopravy. Vyšší koncentrace až stovek mikrogramů se mohou vyskytovat v okolí
čerpacích stanic pohonných hmot a jiných zařízení emitujících benzen. V ovzduší je benzen
poměrně stálý, jedinou významnější reakcí je reakce s OH radikálem.
V roce 2000 byl benzen spolu s jinými těkavými organickými látkami poprvé celoročně měřen
v pěti městech ČR. Průměrné roční koncentrace se pohybovaly v rozmezí 2,4 – 3,8 µg/m3
(6). Vyšší koncentrace nežli ve vnějším ovzduší se mohou vyskytovat ve vnitřním prostředí
budov, což potvrzují i nálezy v rámci monitorování vnitřního prostředí, prováděného
hygienickou službou. V letech 1999 – 2001 bylo proměřeno ovzduší v dětských pokojích 120
bytů ve čtyřech krajských městech. Průměr z 3 hodinových koncentrací benzenu v topném
období činil 5,9 µg/m3 a v netopném období 4,7 µg/m3. Nad hodnotou 10 µg/m3 bylo v obou
sezónách 9,9 % naměřených hodnot, maximální zjištěná 3 hodinová koncentrace činila 89,8
µg/m3 (6).
Hlavní cestou příjmu benzenu do organismu je inhalace z ovzduší, v plicích se absorbuje cca
50 % vdechovaného benzenu. Kožní absorpce je nízká. Ze zažívacího traktu je
pravděpodobně absorbován kompletně. Po vstřebání je distribuován v těle nezávisle na
bráně vstupu, nejvyšší koncentrace metabolitů byly zjištěny v tukových tkáních. Benzen je
v játrech a snad i v kostní dřeni oxidován na hlavní metabolity fenol, hydrochinon a katechol.
Část vstřebaného benzenu je v nezměněné formě vyloučena vydechovaných vzduchem.
Metabolity jsou vylučovány močí
Nejvýznamnější expozicí benzenu u běžné populace je inhalace z ovzduší, zejména
v místech s intenzivnější dopravou nebo v blízkosti čerpacích stanic. Významné však mohou
i koncentrace benzenu v interiérech budov, zejména v závislosti na cigaretovém kouři.
Významná je též expozice při cestování motorovými vozidly, kdy se odhaduje, že při
průměrné jedné hodině jízdy denně se zvyšuje karcinogenní riziko benzenu ve srovnání
s expozicí z vnějšího ovzduší asi o 30 % (10). V menší míře je benzen přijímán i s potravou.
Expozice z pitné vody je pro celkový příjem při běžných koncentracích zanedbatelná.
Individuální výše celkového příjmu benzenu nejvíce závisí na kuřáctví. Vykouření 20 cigaret
denně představuje navíc příjem cca 600 µg benzenu, což vysoce převyšuje běžný příjem
inhalací z vnějšího ovzduší i z potravy.
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Akutní otrava benzenem inhalační a dermální cestou vyvolává po počáteční stimulaci a
euforii útlum centrálního nervového systému. Dochází též k podráždění kůže a sliznic.
Syndromy po požití zahrnují zvracení, ztrátu koordinace až delirium, změny srdečního rytmu.
Kritickým orgánem při chronické expozici je kostní dřeň. Účinkem metabolitů benzenu zde
dochází ke vzniku různých poruch krvetvorby až pancytopenii. Pozorovány byly též
imunologické změny. O fetotoxických nebo teratogenních účincích benzenu nejsou
přesvědčivé zprávy.
Při hodnocení rizika benzenu se hlavní pozornost věnuje karcinogenitě. Pro nekarcinogenní
toxický účinek jsou v databázi RBC jsou uvedeny jako EPA-NCEA prozatímní hodnoty
referenční dávky RfDo = 0,003 mg/kg/den a pro inhalační příjem RfDi = 0,0017 mg/kg/den.
Benzen je prokázaný lidský karcinogen, zařazený IARC do skupiny 1. US EPA jej též řadí do
kategorie A jako známý lidský karcinogen pro všechny cesty expozice.
Epidemiologické studie u profesionálně exponované populace poskytly jasné důkazy o
kauzálním vztahu k akutní myeloidní leukémii a naznačují vztah i k chronické myeloidní
leukémii a chronické lymfadenóze. Přesný mechanismus účinku benzenu při vyvolání
leukémie není dosud znám, předpokládá se, že je to důsledek ovlivnění buněk kostní dřeně
metabolity benzenu, přičemž se zde kromě genotoxického efektu patrně uplatňují i další
cesty. Karcinogenita benzenu je potvrzena i nálezy z experimentů na zvířatech, u kterých
benzen při inhalační i perorální expozici vyvolává řadu malignit různého typu a lokalizace.
V testech na bakteriích sice benzen nevykazuje mutagenní účinek, avšak in vivo způsobuje
numerické i strukturální chromosomální aberace a výměny sesterských chromatid u savčích
buněk včetně lidských. Tato data ukazují, že benzen má mutagenní účinky.
Vzhledem k přetrvávající nejasnosti mechanismu¸ kterým dochází ke karcinogennímu účinku
při expozici benzenu, existují spory o vhodnosti použití lineárního modelu extrapolace
závislosti dávky a účinku z oblasti profesionální expozice do oblasti malých dávek.
Odvození jednotek karcinogenního rizika vycházející z různých epidemiologických studií u
profesionálně exponované populace přesto dospívá ke konsistentním výsledkům. Dvě velké
nezávislé studie dospěly ke stanovení jednotky karcinogenního rizika při expozici z ovzduší
pro koncentraci 1 µg/m3 v hodnotách UR = 4x10-6 a 3,8x10-6 (7).
Skupina expertů US EPA dospěla v roce 1985 k prozatímní UR = 8,1x10-6 získané jako
geometrický průměr hodnot získaných různými modely ze tří studií profesionální expozice.
V roce 1998 US EPA na základě doplnění původní klíčové studie tuto prozatímní jednotku
karcinogenního rizika přehodnotila a v podstatě potvrdila stanovením UR = 2,2 – 7,8x10-6
(15,21).
WHO doporučuje ve Směrnici pro ovzduší v Evropě z roku 2000 pro odvození limitní
koncentrace benzenu v ovzduší jednotku karcinogenního rizika UCR = 6x10-6, která
představuje geometrický průměr z hodnot, odvozených různými modely z aktualizované
epidemiologické studie u profesionálně exponované populace. Tato jednotka karcinogenního
rizika bude proto dále použita při kvantifikaci karcinogenního rizika benzenu při inhalační
expozici.
WHO vzhledem ke karcinogennímu účinku benzenu nestanoví doporučenou limitní hodnotu
pro ovzduší a doporučuje vycházet z celospolečensky únosné míry karcinogenního rizika pro
jednotlivé členské státy. Při aplikaci výše uvedené UCR 6x10-6 vychází koncentrace
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benzenu ve vnějším ovzduší, odpovídající akceptovatelné úrovni karcinogenního rizika pro
populaci 1x10-6 v úrovni roční průměrné koncentrace 0,17 µg/m3 (7).
V ČR je v poslední době stejně jako v zemích EU pokládána za akceptovatelnou míru
karcinogenního rizika zvýšení pravděpodobnosti vzniku rakoviny v důsledku celoživotní
expozice dané látce 1x10-6, tedy jeden případ na milion exponovaných. Jako doporučená
hodnota průměrné denní koncentrace benzenu ve volném ovzduší bylo v ČR doposud
uváděno 15 µg/m3, což však již neodpovídá současné celospolečensky akceptovatelné míře
karcinogenního rizika.
US EPA uvádí v databázi Risk Based Concentrations Tables jako únosnou koncentraci
benzenu v ovzduší odpovídající karcinogennímu riziku 1x10-6 koncentraci 2,2E-01 µg/m3.
Směrnice Evropské Unie 2000/69/EC stanoví limitní úroveň pro roční průměrnou koncentraci
benzenu ve výši 5 µg/m3 a tato úroveň by v roce 2010 již neměla být překračována. Tato
limitní koncentrace je nyní přijata novou imisní vyhláškou i v ČR.
Vliv hluku na lidské zdraví
Zvuky jsou přirozenou a důležitou součástí prostředí člověka, jsou základem řeči a příjmu
informací, mohou přinášet příjemné zážitky. Zvuky příliš silné, příliš časté nebo působící
v nevhodné situaci a době však mohou na člověka působit nepříznivě.
Obecně se tyto zvuky, které jsou nechtěné, obtěžující nebo mají dokonce škodlivé účinky,
nazývají hlukem a to bez ohledu na jejich intenzitu. Proto je nutné hluk považovat za
bezprahově působící noxu.
Ve vyspělých zemích představuje hluková zátěž prostředí velmi významný rizikový faktor,
kterému je vystaveno značné procento populace.
Nepříznivé účinky hluku na lidské zdraví jsou obecně definovány jako morfologické nebo
funkční změny organizmu, které vedou ke zhoršení jeho funkcí, ke snížení kompenzační
kapacity vůči stresu nebo zvýšení vnímavosti k jiným nepříznivým vlivům prostředí.
S určitým zjednodušením můžeme účinky dlouhodobého působení hluku rozdělit na účinky
specifické, projevující se při ekvivalentní hladině hluku nad 85 až 90 dB poruchami činnosti
sluchového analyzátoru a na účinky nespecifické (mimosluchové), kdy dochází k ovlivnění
funkcí různých systémů organismu.
Tyto nespecifické systémové účinky se projevují prakticky v celém rozsahu intenzit hluku,
podílí se na nich často stresová reakce a zahrnují ovlivnění neurohumorální a
neurovegetativní regulace, biochemických reakcí, spánku, vyšších nervových funkcí, jako je
učení a zapamatovávání, ovlivnění smyslově motorických funkcí a koordinace. V komplexní
podobě se mohou manifestovat ve formě poruch emocionální rovnováhy, sociálních
interakcí i ve formě nemocí, u nichž působení hluku může přispět ke spuštění nebo urychlení
vlastního patogenetického děje.
Za dostatečně prokázané nepříznivé zdravotní účinky hluku je v současnosti považováno
poškození sluchového aparátu, vliv na kardiovaskulární a imunitní systém a nepříznivé
ovlivnění spánku. Omezené důkazy jsou např. u vlivů na hormonální systém, některé
biochemické funkce, ovlivnění placenty a vývoje plodu, vlivů na mentální zdraví a akutně
případně i na motilitu zažívacího traktu.
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Působení hluku v životním prostředí je ovšem nutné posuzovat i z hlediska ztížené
komunikace řečí a zejména pak z hlediska obtěžování, pocitů nespokojenosti, rozmrzelosti a
nepříznivého ovlivnění pohody lidí.
WHO proto vychází při doporučení limitních hodnot hluku pro místa mimopracovního pobytu
lidí především ze současných poznatků o nepříznivém vlivu hluku na komunikaci řečí, pocity
nepohody a rozmrzelosti a rušení spánku v nočním období.
Souhrnně lze dle zmíněného dokumentu WHO a dalších zdrojů současné poznatky o
nepříznivých účincích hluku na lidské zdraví a pohodu lidí stručně charakterizovat takto :
Poškození sluchového aparátu je dostatečně prokázáno u pracovní expozice hluku
v závislosti na výši ekvivalentní hladiny hluku a trvání let expozice. Riziko sluchového
postižení však existuje i u hluku v mimopracovním prostředí při různých činnostech
spojených s vyšší hlukovou zátěží. Z fyziologického hlediska jsou podstatou poškození zprvu
přechodné a posléze trvalé funkční a morfologické změny smyslových a nervových buněk
Cortiho orgánu vnitřního ucha.
Epidemiologické studie prokázaly, že u více než 95 % exponované populace nedochází
k poškození sluchového aparátu ani při celoživotní expozici hluku v životním prostředí a
aktivitách ve volném čase do 24 hodinové ekvivalentní hladiny hluku LAeq,24h = 70 dB(A).
Nelze však zcela vyloučit možnost, že by již při této úrovni hlukové expozice mohlo dojít k
malému sluchové poškození u citlivých skupin populace, jako jsou děti, nebo osoby
současně exponované i vibracím nebo ototoxickým lékům či chemikáliím. Je též známé, že
zvýšená hlučnost v místě bydliště přispívá k rozvoji sluchových poruch u osob profesionálně
exponovaným rizikových hladinám hluku na pracovišti.
Zhoršení komunikace řečí v důsledku zvýšené hladiny hluku má řadu prokázaných
nepříznivých důsledků v oblasti chování a vztahů, vede k iritaci a pocitům nespokojenosti.
Může však vést i k překrývání a maskování důležitých signálů, jako je domovní zvonek,
telefon, alarm. Nejvíce citlivou skupinou jsou staří lidé, osoby se sluchovou ztrátou a
zejména malé děti v období osvojování řeči.
Pro dostatečné vnímání složitějších zpráv (cizí řeč, výuka, telefonická konverzace) by rozdíl
mezi hlukovým pozadím a hlasitostí vnímané řeči měl být nejméně 15 dB a to nejméně v 85
% doby. Při průměrné hlasitosti řeči 50 dB by tak nemělo hlukové pozadí v místnostech
převyšovat 35 dB(A). Pro více senzitivní skupiny populace by však mělo být ještě nižší.
Nepříznivé ovlivnění spánku se prokazatelně projevuje obtížemi při usínání, probouzením,
alterací délky a hloubky spánku, zejména redukcí REM fáze spánku. Může docházet ke
zvýšení krevního tlaku, zrychlení srdečního pulsu, arytmiím, vasokonstrikci, změnám
dýchání. V rušení spánku hlukem se setkávají jak fyziologické, tak psychologické aspekty
působení hluku. Efekt narušeného spánku se projevuje i následující den např. rozmrzelostí,
zhoršenou náladou, snížením výkonu, bolestmi hlavy nebo zvýšenou únavností. Objektivně
bylo prokázáno i zvýšení spotřeby sedativ a léků na spaní.
Senzitivní skupinou populace jsou starší lidé, pracující na směny, lidé s funkčními a
mentálními poruchami, osoby s potížemi se spaním.
K narušení spánku vede jak ustálený, tak i proměnný hluk. Objektivní příznaky narušení
spánku při ustáleném hluku v interiéru se začínají objevovat od hodnoty hluku LAeq = 30
dB(A). V experimentu na velkém souboru lidí různého věku se při hladině hluku 35 dB(A)
probudilo 22 % pokusných osob, při 45 dB(A) dosáhlo procento probuzených 52 %. Citlivější
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byly ženy a osoby starší 60 let. Subjektivní kvalita spánku nebyla zhoršena při venkovním
hluku pod ekvivalentní hladinu hluku pro noc 40 dB(A). Nálada a výkonnost následující den
nebyla ovlivněna při hodnotách venkovního hluku do 60 dB(A). Zde je nutno podotknout, že
pokusné osoby jsou osoby zdravé a převážně psychicky nadprůměrně odolné – jinak by
těžko normálně spaly v experimentálních podmínkách.
Podle doporučení WHO by noční ekvivalentní hladina hluku neměla v okolí domů přesáhnout
45 dB(A), přičemž se předpokládá pokles hladiny hluku o až 15 dB při přenosu venkovního
hluku do místnosti zčásti otevřeným oknem.
Maximální hodnoty jednotlivých hlukových událostí by pak neměly uvnitř místností
přesáhnout LAmax = 45 dB(A), resp. 60 dB venku a počet těchto událostí by během noci neměl
přesáhnout 10-15 ze všech zdrojů hluku. Pro senzitivní osoby by pak tyto hodnoty hluku
měly být ještě nižší. Na rušení spánku hlukem nedochází v hlučných lokalitách k adaptaci
obyvatel ani po více letech.
Ovlivnění kardiovaskulárního systému a psychofyziologické účinky hluku byly prokázány
v řadě epidemiologických studií a laboratorních pokusů. Naznačují, že účinky hluku mohou
být jak přechodné v podobě zvýšení krevního tlaku, tepu a vasokonstrikce, tak i trvalé ve
formě hypertenze a ischemické choroby srdeční. V případě hypertenze je významná teorie,
podle které se zde současně uplatňuje i nedostatek hořčíku, který je vlivem hluku uvolňován
z buněk a vylučován z organismu a není u evropské populace dostatečně saturován příjmem
z potravy.
Nejnižší 24 hodinová ekvivalentní hladina hluku s efektem na ICHS v epidemiologických
studiích byla 70 dB(A). Všeobecným závěrem je, že kardiovaskulární účinky jsou spojeny
s dlouhodobou expozicí ekvivalentní hladině hluku LAeq,24h v rozmezí 65 – 70 dB(A) a více,
pokud jde o letecký nebo dopravní hluk. Avšak tato asociace je slabá a je poněkud silnější
pro ICHS než pro hypertenzi. Nicméně i toto malé riziko je potencionálně závažné vzhledem
k velkému počtu takto exponovaných osob. Dále je třeba mít na paměti, že hluk je noxa
bezprahová a že uvedené výsledky se vztahují na statisticky signifikantní průkaz vztahu a
proto je nutné účinky předpokládat i při hladinách venkovního hluku významně nižších
Pozorování dalších účinků hlukové expozice, jako jsou změny v hladině stresových hormonů,
změny imunitního systému, zvýšená motilita gastrointestinálního traktu, nebo snížená
porodní váha novorozenců u matek exponovaných vysoké hladině hluku v době těhotenství,
nejsou natolik průkazná a konzistentní, aby mohla sloužit k hodnocení zdravotních účinků
hluku.
Podobně nejsou jednoznačné ani výsledky studií zaměřených na vztah hlukové expozice a
projevů poruch duševního zdraví. Nepředpokládá se, že by hluk mohl být přímou příčinou
duševních nemocí, ale patrně se může podílet na zhoršení jejich symptomů nebo urychlit
rozvoj latentních duševních poruch. Souvislosti mezi hlukovou expozicí a účinky na duševní
zdraví byly nalezeny u ukazatelů jako je spotřeba léků, výskyt některých psychiatrických
symptomů a hospitalizací.
Nepříznivé ovlivnění výkonnosti hlukem bylo zatím sledováno převážně v laboratorních
podmínkách u dobrovolníků. Zvláště citlivá na působení zvýšené hlučnosti je tvůrčí duševní
práce a plnění úkolů spojených s nároky na paměť, soustředěnou a trvalou pozornost a
komplikované analýzy. V reálných podmínkách bylo v závislosti na hluku prokázáno
zhoršené osvojování čtení u dětí školního věku v okolí velkých letišť.
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K hodnocení ovlivnění výkonu při mimopracovních činnostech není dostatek studií a nelze
tudíž odvozovat limity nebo vztahy expozice a účinku.
Obtěžování hlukem je nejobecnější reakcí lidí na hlukovou zátěž. Uplatňuje se zde jak
emoční složka vnímání, tak složka poznávací při rušení hlukem při různých činnostech.
Vyvolává celou řadu negativních emočních stavů, mezi které patří pocity rozmrzelosti,
nespokojenosti a špatné nálady, deprese, anxiozita, pocity beznaděje nebo vyčerpání. U
každého člověka existuje určitý stupeň senzitivity, respektive tolerance k rušivému účinku
hluku, jako významně osobnostně fixovaná vlastnost. V normální populaci je 10-20 % vysoce
senzitivních osob, stejně jako velmi tolerantních, zatímco u zbylých 60-80 % populace
víceméně platí kontinuální závislost míry obtěžování na intenzitě hlukové zátěže.
Při působení hluku zde však kromě senzitivity a fyzikálních vlastností hluku velmi záleží i na
řadě dalších neakustických faktorů sociální, psychologické nebo ekonomické povahy. To
vede k různým výsledkům studií, které prokazují u stejných hladin hluku různého původu
rozdílný efekt u exponované populace a naopak rozdílné výsledky při stejných zdrojích i
hladinách hluku na různých lokalitách v různých zemích. Obecně např. u obyvatel rodinných
domů nastává srovnatelný stupeň obtěžování až při hladinách o cca 10 i více dB vyšších,
oproti obyvatelům bytových domů.
Významnou úlohu zde hraje vztah ke zdroji hluku, pocit do jaké míry jej člověk může
ovlivňovat nebo zda pro něj má nějaký ekonomický význam. Menší rozmrzelost působí hluk,
u nějž je předem známo, že bude trvat jen po určitou vymezenou dobu. Příznivě působí i
nabídnuté východisko, např. nabídka možnosti přestěhovat se v případě nutnosti po dobu
provádění nejhlučnějších stavebních operací do hotelu. Závislost je i mezi nepříznivým
prožíváním hluku a délkou pobytu v témže bytě či jiném prostředí. Rozmrzelost může
vzniknout po víceleté latenci a s délkou konfliktní situace se prohlubuje a fixuje Kromě toho
však může být významně ovlivněna zdravotním stavem.
Kromě negativních emocí je možné obtěžování hlukem hodnotit i podle nepřímých projevů,
jako je zavírání oken, nepoužívání balkónů, stěhování, stížnosti a petice. Vysoké hladiny
hluku vedou i k nepříznivým projevům v sociálním chování, mohou u predisponovaných
jedinců zvyšovat agresivitu a redukují přátelské chování a ochotu k pomoci. Svoji úlohu zde
hraje i zhoršená řečová komunikace, výsledky studií ukazují, že je více snížena ochota ke
slovní pomoci (poradit v orientaci, upozornit na nehodu), než k pomoci fyzické.
U všech typů dopravního hluku se procento osob se silnými negativními emocemi začíná
zvyšovat při působení hluku od ekvivalentní hladiny Ldn = 42 dB(A). Procento mírně
nespokojených osob roste od Ldn = 37 dB(A).
Dle doporučení WHO je během dne jen málo lidí vážně obtěžováno při svých aktivitách
ekvivalentní hladinou hluku pod 55 dB(A), nebo mírně obtěžováno při LAeq pod 50 dB(A).
Tam, kde je to možné, zejména při novém rozvoji území, by proto měla být limitující hladina
hluku nižší. Většina evropských zemí používá pro nový rozvoj limitující LAeq 40 dB(A).
Během večera a noci by hladina hluku měla být o 5 – 10 dB nižší, nežli ve dne.
Zvýšení celkové nemocnosti bylo zjištěno v řadě epidemiologických studií u souborů
obyvatel, exponovaných neprofesionálně vysokým hladinám hluku. Nejpravděpodobnějším
vysvětlením tohoto jevu je důsledek působení chronického stresu.
Může jít o některá onemocnění zažívacího traktu, poruchy krevního tlaku, arteriosklerózu,
zánětlivá onemocnění, nižší odolnost vůči infekci, poruchy menstruačního cyklu a v
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těhotenství, spastické stavy a prediabetické stavy. V retrospektivní studii bylo zjištěno, že
k rozdílům v nemocnosti docházelo až po delší době strávené v hlučném prostředí, u
nervových onemocnění po 8-10 letech, u cévních onemocnění až po 11-15 letech (3).
Vztah mezi hlučností a výskytem ukazatelů zdravotního stavu u obyvatel ČR je obsáhle
sledován v rámci Systému monitorování zdravotního stavu obyvatel ve vztahu k životnímu
prostředí. Výsledky potvrzují úzkou závislost ukazatelů, jako je počet osob obtěžovaných
venkovním hlukem, procento osob se špatným spánkem a obtížným usínáním nebo
osob používajících denně sedativa zejména na noční ekvivalentní hladině hluku. Několikrát
zde byla ověřena i statisticky významná závislost mezi noční LAeq a celkovou nemocností na
civilizační choroby. Zpracované grafy v závěrečných zprávách projektu umožňují predikovat
zvýšení procenta takto postižených osob v dané lokalitě v závislosti na zvýšení hlučnosti.
Významným ukazatelem, který může být použit k hrubému odhadu nepříznivých zdravotních
účinků venkovního hluku na exponovanou populaci je procento osob obtěžovaných hlukem,
zjištěné anketním šetřením. Analýzou dat získaných výše uvedeným systémem monitoringu
v ČR byl zjištěn signifikantní statisticky významný vztah mezi stoupajícím procentem
obtěžovaných osob a výskytem civilizačních chorob, zejména hypertenze a častých katarů
horních cest dýchacích. Tento vztah byl významnější u lokalit s noční hlučností větší než LAeq
55 dB. Z počtu osob s pocitem obtěžování hlukem trpělo některou z vybraných civilizačních
chorob 64.1 % a se vzrůstající hladinou hluku se zvyšoval průměrný počet těchto
onemocnění na osobu.
Při hodnocení působení hluku na lidské zdraví si ovšem musíme být vědomi nejistot, kterými
je tento proces zatížen. V podstatě jsou dvojí. Jedny jsou dány neschopností fyzikálních
parametrů hluku, které máme k dispozici, jednoduše popsat fyziologickou závažnost, tedy
nebezpečnost hlukové události a druhé vyplývají ze skutečnosti, že účinek hluku je variabilní
nejen interindividuálně, ale i situačně, sociálně, emocionálně a historicky. V praxi se proto
nezřídka setkáváme se situacemi, kdy lidé postižení hlukem v konkrétních podmínkách
nepotvrzují platnost stanovených limitů, neboť z exponované populace se vydělují skupiny
osob velmi citlivých a naopak velmi rezistentních, které stojí jakoby mimo kvantitativní
závislosti. Za různých okolností představují tyto atypické reakce 5–20 % celého souboru.
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Prahové hodnoty prokázaných účinků hlukové zátěže – denní doba (Laeq, 6-22 h )
dB(A)

Nepříznivý účinek
< 50

50-55

55-60

60-65

65-70

70+

Sluchové postižení

X

Zhoršené osvojení řeči a
čtení u dětí

X

Ischemická choroba
srdeční

X

X

Zhoršená komunikace řečí

X

X

X

X

Silné obtěžování

X

X

X

X

X

X

X

X

Mírné obtěžování

X

Prahové hodnoty prokázaných účinků hlukové zátěže – noční doba (Laeq, 22-6 h )
Nepříznivý účinek

dB(A)
35-40

40-45

45-50

50-55

55-60

60+
X

Zhoršená nálada a
výkonnost následující den
Subjektivně vnímaná horší
kvalita spánku

X

X

X

X

X

Zvýšené užívání sedativ

X

X

X

X

X

Obtěžování hlukem

X

X

X

X

X

Závěry:
Z hlediska vlivu na obyvatele lze konstatovat, že provedení plánované rekonstrukce
komunikace II/303 nepovede k překročení platných imisních a hlukových limitů v okolí
posuzované komunikace.
Při automobilovém provozu vznikají i vibrace, výzkum negativních vlivů vibrací na osoby a
stavební objekty prokázal, že vliv vibrací z automobilové dopravy nepřesahuje ani
nedosahuje limitních hodnot (na rozdíl od železniční dopravy) a nemůže mít významný vliv.
Nebezpečí dopravních úrazů
Vybudováním oznamovaného záměru dojde k podstatnému zvýšení bezpečnosti a plynulosti
silničního provozu na tomto úseku silnice II/303.
Narušení faktorů ovlivněných účinky stavby
Narušení faktorů pohody
Provoz uvažovaného záměru prakticky neznamená změnu ve faktorech pohody.
Pro etapu výstavby doporučujeme respektovat následující opatření:
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Při výstavbě budou respektovány požadavky nařízení vlády č. 148/2006, tj.
zejména omezení hlučných prací na dobu od 7 do 21 hod a respektování
hlukových limitů pro stavební práce dle uvedeného nařízení.

Hodnocení vlivů na obyvatelstvo:
Kritérium

Hodnocení

Rozsah vlivu

V bezprostředním okolí záměru

Povaha vlivu vzhledem
přesahování st. hranic

Přesahování st. hranic prakticky nepřichází v úvahu

Velikost a složitost vlivu

Vliv poměrně složitý vzhledem k širokému spektru
emitovaných škodlivin, malý až nevýznamný, hluboce
podlimitní

Pravděpodobnost vlivu

Vždy od uvedení záměru do provozu

Doba trvání, frekvence a vratnost

Vliv trvalý. Vliv vratný.
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1.2 Vlivy na ovzduší a klima
Pro posouzení vlivu navrženého záměru v obou variantách byl zpracován výpočet imisní
situace metodikou Symos (program Symos v. 2006).
Na základě intenzity dopravy po silnici a emisních faktorů pro automobilovou dopravu byl
proveden výpočet rozložení imisních koncentrací podél trasy přeložky pro hodnocený rok.
Výsledky pro body ve vzdálenosti 20 m od osy vozovky jsou uvedeny v následující tabulce.
Maximální imisní koncentrace z dopravy ve vzdálenosti 20 m od osy komunikace při
intenzitách dopravy v roce 2005 (stávající stav):
Znečišťující látka

Imisní pozadí (dle
ČHMÚ)

max. příspěvek
záměru

Limit
imisní limity pro
ochranu zdraví 2005

NO2 rok [µg.m-3]

<26

0,417

40

(50)

6,723

200

PM10 rok [µg.m ]

14-30

0,196

40

PM10 24 hod [µg.m-3]

-3

NO2 1 hod [µg.m ]
-3

30-50

2,739

50

-3

<2

0,0094

5

-3

<0,4

0,00018

1

BZN rok [µg.m ]
BaP rok [ng.m ]

imisní limity pro
ochranu ekosystémů a
vegetace 2005
NOx roční [µg.m-3]

<19,5

5,8

30

Maximální imisní koncentrace z dopravy ve vzdálenosti 20 m od osy komunikace při
intenzitách dopravy v roce 2020 (základní varianta uvažovaného záměru):
Znečišťující látka

Imisní pozadí (dle
ČHMÚ)

max. příspěvek
záměru

Limit
imisní limity pro
ochranu zdraví 2005

NO2 rok [µg.m-3]
-3

NO2 1 hod [µg.m ]
-3

PM10 rok [µg.m ]
-3

PM10 24 hod [µg.m ]

<26

0,113

40

(50)

1,840

200

14-30

0,096

40

30-50

1,366

50

-3

<2

0,0099

5

-3

<0,4

0,00016

1

BZN rok [µg.m ]
BaP rok [ng.m ]

imisní limity pro
ochranu ekosystémů a
vegetace 2005
-3

NOx roční [µg.m ]

<19,5

1,795
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Porovnání bylo provedeno pro emisní hodnoty při složení a intenzitě dopravy ve dvou
časových horizontech, pro rychlost 70 km/h a podélný sklon vozovky až 10 %, a to pro rok
2005 (charakteristika stávajícího stavu) a pro rok 2020 po realizaci záměru.
Řešena byla základní varianta, která vykazuje větší vlivy na ovzduší, protože stoupání zde
představuje až 10 %. Toto stoupání vykazuje vyšší emisní faktory než při nižším stoupání ve
variantě ekodukt, která bude mít o něco menší (v řádu desetin – jednotek procent) vlivy na
ovzduší.
Po realizaci uvažovaného záměru dojde k vybudování stoupacích pruhů, které umožní
předjíždění pomalých vozidel ve stoupání, které vede k provozu spalovacích motorů
v optimálních podmínkách, kdy vykazují nejnižší emise.
V dalších letech se bude se změnou složení vozového parku směrem ke kvalitnějším vozům
a s rostoucí kvalitou nových vozů situace i přes předpokládaný růst dopravní intenzity
zlepšovat.
Závěr:
Po realizaci záměru nedojde k významnému zvýšení vlivů na ovzduší a i po přičtení
stávajícího imisního pozadí nedojde k překračování imisních limitů.
Opatření pro snížení vlivů na ovzduší:
Navrhovaná opatření:
Dodavatel stavby zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek, především
v průběhu zemních prací.
Zásoby sypkých hmot v průběhu výstavby budou minimalizovány.
V případě nepříznivých klimatických podmínek v průběhu výstavby provádět
skrápění plochy staveniště.
Při skrývce, manipulaci se suchými substráty a při dopravě je třeba vhodnými
technickými opatřeními (skrápění, zatravnění dočasných skládek zemin,
zaplachtování přepravních vozidel) minimalizovat sekundární prašnost.

Hodnocení vlivů na ovzduší:
Kritérium

Hodnocení

Rozsah vlivu

V bezprostředním okolí záměru.

Povaha vlivu vzhledem
přesahování st. hranic

Přesahování st. hranic prakticky nepřichází v úvahu

Velikost a složitost vlivu

Vliv poměrně složitý vzhledem k širokému spektru
emitovaných škodlivin, malý

Pravděpodobnost vlivu

Od uvedení záměru do provozu

Doba trvání, frekvence a vratnost

Vliv trvalý. Vliv vratný.
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1.3 Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky
Pro podrobné objasnění problematiky vlivů hluku byl proveden výpočet hladin hluku u
obytných objektů ležících v blízkosti rekonstruované silnice II/303.
Posouzen byl úsek komunikace od ZÚ po km cca 22,500. Zbývající část záměru se nachází
mimo obytnou zástavbu.
U jednotlivých obytných objektů byly zvoleny referenční body s označením 1 – 4. Jedná se o
body 2 m před fasádou ve výšce 1,5 a 4,5 m nad terénem, na straně přivrácené k
posuzované komunikaci jako zdroji hluku.
Zvolené referenční body znázorňuje následující obrázek.

Výpočet vychází z výsledků celostátního sčítání dopravy na dálniční a silniční síti v roce
2005 a příslušných výhledových koeficientů.
sil.

sčítací
profil

rok

T

O

M

S

II/303

5-2290

2005

723

2774

17

3514

II/303

5-2282

2020

767

3578

17

4362

Vysvětlivky zkratek:
T – Těžká motorová vozidla a přívěsy
O – Osobní a dodávkové automobily
M – Jednostopá motorová vozidla
S – Součet všech motorových vozidel a přívěsů
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Výhledové koeficienty vztažené k výpočtovému roku 2020 (dle ŘSD ČR)
rok

T

O

M

2020

1,06

1,29

1,00

Venkovní terén byl ve výpočtu uvažován jako pohltivý.
Na základě výpočtu s pomocí programu Hluk+ pásma verze 7.16 profi (licenční číslo
Ekoteam 5029) byl proveden výpočet izofon a bodů výpočtu pro chráněné venkovní prostory
v nejbližším okolí rekonstruované komunikace II/303.
Výpočet byl proveden pro rok 2005 a 2020 v souladu s platnou metodikou.
Pro denní a noční dobu byl proveden následující výpis výsledných hladin hluku v jednotlivých
referenčních bodech.
Přehled ekvivalentních hladin hluku v RB
výpočet pomocí Hluk+ pásma v.7.16 profi (licenční číslo Ekoteam 5029)
RB

Výška
(m)

Souřadnice (m)

Laeq(dB(A))
stávající stav

budoucí stav

x

y

den

noc

den

noc

1

1,5

341,3

244,6

64,3

58,0

63,2

56,7

1

4,5

341,3

244,6

64,9

58,6

63,9

57,4

2

1,5

307,0

158,3

60,2

54,0

59,7

53,2

2

4,5

307,0

158,3

61,4

55,2

60,9

54,4

3

1,5

462,6

197,6

41,4

35,1

40,7

34,2

3

4,5

462,6

197,6

43,3

37,1

42,6

36,1

4

1,5

80,8

259,7

35,7

29,4

35,0

28,5

4

4,5

80,8

259,7

37,6

31,3

36,9

30,4

limit

70/60

Dále bylo provedeno následující grafické znázornění izofon (čára spojující místa se stejnou
ekvivalentní hladinou hluku) – pásem hluku pro denní a noční dobu.

eko

57

team

Dokumentace dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Pásma hluku – stávající stav - den

Pásma hluku – stávající stav - noc
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Pásma hluku – budoucí stav – den

Pásma hluku – budoucí stav – noc

eko

59

team

Dokumentace dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Závěr:
Z výše uvedených hodnot hladin hluku a grafického znázornění izofon je zřejmé, že
v současné době v žádném ze zvolených referenčních bodů nedochází k překročení zde
platných limitů pro denní resp. noční dobu 70 resp. 60 dB. (základní limit 50 dB + korekce na
starou hlukovou zátěž 20 dB, pro noční dobu + korekce pro noční dobu – 10 dB).
Plánovaná rekonstrukce silnice II/303 v hodnoceném úseku přinese snížení hladin hluku
v referenčních bodech, a to o 0,5 – 1,1 dB v denní době a o 0,8 – 1,3 dB v noční době.
Lze tedy konstatovat splnění platných hlukových limitů i pro budoucí stav po rekonstrukci
silnice II/303.
Z hlediska vlivů hluku na obyvatelstvo lze konstatovat, že plánovaná rekonstrukce silnice
II/303 nijak negativně neovlivní stávající hlukovou situaci v zájmové lokalitě a
nepřinese překročení zde platných hlukových limitů.

Hodnocení vlivů hluku:
Kritérium

Hodnocení

Rozsah vlivu

V bezprostředním okolí záměru.

Povaha vlivu vzhledem
přesahování st. hranic

Přesahování st. hranic prakticky nepřichází v úvahu

Velikost a složitost vlivu

Vliv významný, technicky bezpečně eliminovatelný. Vliv
jednoduchý.

Pravděpodobnost vlivu

Vždy během provozu záměru

Doba trvání, frekvence a vratnost

Vliv trvalý. Vliv vratný.
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1.4 Vlivy na povrchové a podzemní vody
Obecné vlivy na vody
Realizací záměru dojde ke zvětšení velikosti zpevněných ploch o cca 17 800 m2. V důsledku
toho dojde k navýšení odtoku splachových odpadních vod ze zpevněných ploch vozovky.
Ze zpevněných ploch rekonstruované a rozšířené silnice II/303 bude odtékat do recipientů
celkem 23,0 tis. m3 splachových vod ročně, z toho 8,6 m3 v zimním období. Průměrný roční
odtok z komunikace bude Q355d = 0,75 l/s, v zimní období 0,28 l/s.
Navýšení množství splachových odpadních vod oproti stávajícímu stavu představuje
navýšení stávajícího průtoku o ∆Q355d = 0,32 l/s.
Zvýšením bezpečnosti dopravy lze očekávat snížení četnosti havárií vozidel a tím i snížení
možnosti úniku závadných látek do povrchových a podzemních vod.
K tomuto vlivu navrhujeme následující opatření:
Vliv na povrchové vody eliminovat vhodnými projekčními a realizačními
opatřeními s přijetím účinného a funkčního havarijního plánu zkolaudované
stavby se zapracováním činností regionálních záchranných jednotek.
V dalších stupních projektové dokumentace bude řešeno zabezpečení stavenišť
proti úniku nebezpečných látek.
Zařízení stavenišť budou vybavena dostatečným množstvím chemických WC;
v případě jiného řešení likvidace splaškových vod bude předložen příslušným
vodohospodářským orgánům návrh na řešení jejich likvidace.
Všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi musí být
v dokonalém technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména
z hlediska možných úkapů ropných látek; v případě úniku ropných nebo jiných
závadných látek bude kontaminovaná zemina neprodleně odstraněna a uložena
na lokalitě určené k těmto účelům.
Specifické vlivy na povrchové vody a jejich vodohospodářské využívání
Poznatky týkající se těchto vlivů lze bodově shrnout např. takto:
-

z hlediska ochrany povrchových vod lze uvést, že daný záměr je pouhým rozšířením
stávající silnice ve stejné trase a obdobné niveletě – k zásadní změně vlivu na
povrchové vody tak nemůže dojít

-

v celém posuzovaném úseku jsou silniční příkopy na zářezové straně ke svahu
provedeny jako nepropustné, zpevněné betonovými tvárnicemi – toto opatření je
v rámci úprav silnice nutné zcela dodržet

-

nové silniční příkopy budou realizovány především v oblasti nově upravených
zářezových svahů, tj. v km 24,600 – 25,100 místy střídavě, místy po obou stranách
silnice – i tyto nové příkopy je nutné provádět jako nepropustné – zpevněné
betonovými tvárnicemi

-

v současném stavu nejsou v oblasti násypové části komunikace provedena žádná
další opatření na kontrolovaný odvod povrchové dešťové vody
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-

hlavní objem stavebních prací se předpokládá na násypové straně komunikace, kde
byla zjištěna velmi výrazná přítomnost sypanin a splavenin posypových materiálů ze
silnice – tyto materiály nebudou poskytovat dostatečně únosné a stabilní prostředí
pro zakládání přistavovaného násypového tělesa silnice a bude nutné je odtěžit a
nakládat s nimi dle míry jejich ekologické závadnosti

-

již tato uvedená opatření sama o sobě představují výrazné zlepšení ochrany
povrchových vod v okolí posuzovaného úseku silnice

-

opatřením ještě o řád vyšším by pro případ ekologické havárie na daném úseku
silnice mohla být vynucená stavba malé těsněné retenční nádrže na styku dvou
terénních depresí, kam odtéká naprostá převaha povrchových vod z daného prostoru
(cca 250 m vlevo od mostního objektu v km 24,000 – tj. při nejjižnějším okraji
zástavby obce Jetřichov), kde by bylo případně možné havárií postižené povrchové
vody odtékající ze středního úseku silnice dočasně akumulovat

-

uvedené skutečnosti platí jak pro základní variantu, tak i variantu ekoduktu, kdy při
dodržení výše uvedených opatření lze hodnotit vliv na povrchové vody u obou variant
jako shodný

-

pro fázi vlastní realizace výstavby rozšiřovaného úseku silnice II/303 je nutné do
násypových těles a konstrukčních vrstev používat ekologicky nezávadné materiály,
zabezpečit staveniště proti úniku vodě a půdě nebezpečným látkám, provádět
pravidelnou preventivní kontrolu stavebních mechanizmů se zaměřením na možný
únik výše uvedených látek - stavební mechanismy čistit na k tomu určených
zpevněných plochách opatřených nepropustnou usazovací jímkou s nornou stěnou opatření zahrnující znečištění vod musí být náplní plánů organizace výstavby - při
stavebních pracích zamezit kontaminaci půdy a tím i podzemních vod - příslušnému
vodohospodářskému orgánu doložit způsob zneškodnění veškerých odpadních vod
vzniklých v průběhu výstavby, jež musí být v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o
vodách v platném znění - realizovat technická opatření minimalizující možnost
kontaminace vod apod.

K těmto vlivům se navrhují následující opatření:
V celém posuzovaném úseku jsou silniční příkopy na zářezové straně ke svahu
provedeny jako nepropustné, zpevněné betonovými tvárnicemi – toto opatření
je v rámci úprav silnice nutné zcela dodržet. Nové silniční příkopy budou
realizovány především v oblasti nově upravených zářezových svahů, tj. v km
24,600 – 25,100 místy střídavě, místy po obou stranách silnice – i tyto nové
příkopy je nutné provádět jako nepropustné – zpevněné betonovými tvárnicemi.
Na násypové straně komunikace byla zjištěna velmi výrazná přítomnost sypanin
a splavenin posypových materiálů ze silnice – tyto materiály bude nutné odtěžit
a nakládat s nimi dle míry jejich ekologické závadnosti.
Do násypových těles a konstrukčních vrstev používat ekologicky nezávadné
materiály, zabezpečit staveniště proti úniku vodě a půdě nebezpečným látkám,
provádět pravidelnou preventivní kontrolu stavebních mechanizmů se
zaměřením na možný únik výše uvedených látek - stavební mechanismy čistit
na k tomu určených zpevněných plochách opatřených nepropustnou usazovací
eko

62

team

Dokumentace dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

jímkou s nornou stěnou - opatření zahrnující znečištění vod musí být náplní
plánů organizace výstavby - při stavebních pracích zamezit kontaminaci půdy a
tím i podzemních vod - příslušnému vodohospodářskému orgánu doložit
způsob zneškodnění veškerých odpadních vod vzniklých v průběhu výstavby,
jež musí být v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění realizovat technická opatření minimalizující možnost kontaminace vod apod.

Vlivy na podzemní vody a jejich vodohospodářské využívání
Poznatky týkající se těchto vlivů lze bodově shrnout např. takto:
-

celý posuzovaný záměr rozšíření silnice II/303 se nachází ve velmi významném
vodohospodářském území CHOPAV Polická pánev se zásobami vysoce kvalitní pitné
vody, zásobující oblast Broumovska, Náchodska, ale i Královéhradecka

-

oblast daného záměru se potom nachází J od skalského zlomu a spadá tedy do jižní
části Polické pánevní struktury se samostatným vodním režimem hlubinných
podzemních vod

-

přibližně první polovina posuzovaného úseku silnice II/303 (cca do km 24,000) se
nachází ve vnějším pásmu hygienické ochrany PHO 2Bš jímacího území vodních
zdrojů Polické pánve

-

počáteční část posuzovaného úseku silnice (cca do km 22,950) se potom navíc
nachází v pásmu hygienické ochrany PHO 2Bz – zlomové, kterým je chráněna
zlomová zóna bělského zlomového pásma SSZ – JJV směru

-

i přes tyto skutečnosti je nutno uvést, že tato okrajová oblast J části Polické pánve je
vodohospodářsky méně významná a méně využívaná a to s ohledem na tyto
skutečnosti

-

v dané oblasti pánve se nacházejí pouze dva hlubinné hydrogeologické vrty VS12/66
hloubky 140 m a VS16/66 hloubky 150 m, které nejsou dlouhodobě vodohospodářsky
využívány, když dlouhodobě sloužily pouze jako vrty monitorovací jakosti a kvality
podzemních vod hlubinného oběhu v pánvi, navíc dle údajů z let 1990 - 2000 vrt
VS16/66 již havaroval (je neprůchozí) ještě nad HPV

-

nejbližší dosud aktivně využívané vodní zdroje pro hromadné vodohospodářské
zásobování pitnou vodou jsou již výrazněji vzdáleny od daného záměru – nacházejí
se v JÚ Křinice - Amerika (zdroje Myslivecká a Artézská), případně hlubinný vrt
VS17/74 u obce Hlavňov – s ohledem na generelní proudění podzemní vody v této
části Polické pánve, které zde směřuje k JZ a následně u obce Pěkov potom až k Z,
je zřejmé, že daný úsek posuzovaného záměru úprav silnice II/303 se nachází zcela
mimo linii proudění těchto podzemních vod

-

významnější skutečnost vlivu na ochranu vodohospodářsky využívaných vod tedy
potom představuje existence bělského zlomu – centrální linie tohoto zlomového
pásma se však nachází až při S okraji obce Pěkov a to ještě před staničením
posuzovaného úseku staveních úprav silnice

-

rovněž základní zásady pro využívání PHO vodních zdrojů jako příloha rozhodnutí
OÚ v Náchodě č.j. 736/91/Vod-Z z 5.2.1991 o zřízení PHO 2B v Polické křídové
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pánvi v odstavci C19 pro zlomové části pásem 2B upravují použití chemického
posypu silnice pouze do staničení km 22,000, tj. cca ještě 200 m před začátkem
posuzovaného úseku
-

s ohledem na soubor výše uvedených skutečností, se tak jako minimální a nezbytné
opatření pro ochranu podzemních vod ve zdejším značně propustném prostředí jeví
opatření použité pro povrchové vody, tj. nutnost zachování, či realizace nových
nepropustných silničních příkopů zpevněných žb příkopovými tvárnicemi na zářezové
straně silnice

-

ještě o řád vyšším opatřením by pro případ minimalizace následků ekologické havárie
v oblasti PHO 2b na daném úseku silnice bylo v úseku ZÚ – cca km 23,000
provedení nepropustného záchytného silničního příkopu i na nově rozšiřované
násypové straně při jeho patě (tj. i vlevo staničení) – nedílnou součástí tohoto
opatření by potom byla vynucená stavba malé těsněné retenční nádrže v prostoru
nad Honským rybníkem (cca v km okolo 22,000), kam by byly převedeny i vody
odtékající i ze zpevněných příkopů na zářezové straně

-

příznivou skutečností pro realizaci daného záměru tak je skutečnost, že navrhované
zásahy do zářezových svahů stávající komunikace jsou nulové až minimální, nově
realizované zářezové svahy při konci úseku budou potom dosahovat minimálních
hloubek

-

při porovnání základní varianty s variantou ekoduktu se potom v tomto směru jeví
příznivější z hlediska ochrany podzemních vod základní varianta a to z těchto důvodů

-

výrazně hlubší zásah do rostlého podloží by si potom vnutil existenci samostatné
silniční kanalizace v tomto prostoru – likvidace těchto odkanalizovaných vod by však
v daném území byla legislativně výrazně problematičtější

-

v prostoru ekoduktu se očekává přímý kontakt s bazálními vrstvami křídových hornin
- horninami spodního turonu a cenomanu, tedy hornin tvořících vodohospodářsky
nejvýznamnější a využívané spodní kolektory A1 a A2 v Polické pánvi

-

jak bylo uvedeno zdroje hromadného zásobování v polické pánvi jsou zde chráněny
rozhodnutím o zřízení PHO 2Bš a 2Bz v nichž jednotlivé činnosti jsou upraveny
základními hygienickými podmínkami pro využívání těchto pásem, která jsou přílohou
tohoto rozhodnutí a jsou obsaženy v příloze H 7 tohoto posouzení

-

ve vztahu k posuzované přeložce silnice je nutno uvést, že uvedené podmínky
realizaci silniční stavby nijak přímo nevylučují, přiměřeně při návrhu a realizaci této
stavby je však nutné respektovat zejména čl. 2,3,10 a 15, tj. u stavby budou
provedena opatření, kterými se vyloučí znečištění podzemních vod, průzkumné
geologické a následné zemní výkopové práce budou zcela minimálního rozsahu,
s maximálním omezením úseků hlubších zářezů, dále je nutné zabránit únikům PHM
do zemního a vodního prostředí, ale především není možné takto chráněné území
využít pro zásak splachových vod z komunikace

-

souhrnně tak lze konstatovat, že v případě respektování požadovaných ochranných
opatření, by vznikla moderní ekologicky zabezpečená komunikace, jejíž realizace by
byla z hlediska ochrany podzemních vod oproti stávajícímu stavu výrazně pozitivním
posunem
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K těmto vlivům se navrhují následující opatření:
V oblasti PHO 2b v úseku ZÚ – cca km 23,000 zvážit provedení nepropustného
záchytného silničního příkopu i na nově rozšiřované násypové straně při jeho
patě (tj. i vlevo staničení) – nedílnou součástí tohoto opatření je vynucená
stavba malé těsněné retenční nádrže v prostoru nad Honským rybníkem (cca
v km okolo 22,000), kam by byly převedeny i vody odtékající ze zpevněných
příkopů i na zářezové straně.
Hodnocení vlivů na vodu:
Kritérium

Hodnocení

Rozsah vlivu

V prostoru záměru – vliv na odvodnění oblasti.

Povaha vlivu vzhledem
přesahování st. hranic

Přesahování st. hranic nepřichází v úvahu.

Velikost a složitost vlivu

Vliv malý, technicky dobře eliminovatelný. Vliv
jednoduchý.

Pravděpodobnost vlivu

Během trvání záměru, během provozu záměru.

Doba trvání, frekvence a vratnost

Vliv na odvodnění oblasti-trvale. Odtok splachových vod
v době srážek. Vliv vratný.

1.5 Vlivy na půdu
Celkový trvalý zábor pozemků pro realizaci stavby je 36 718 m2, z toho ZPF činí 6 444 m2,
PUPFL činí 29 690 m2 a ostatní plochy činí 584 m2.
Celkový dočasný zábor pozemků je 36 953 m2, z toho ZPF činí 38 m2, PUPFL činí 339 m2 a
ostatní plochy činí 36 576 m2.
U ZPF se jedná o pozemky bonitní třídy BPEJ 83421, 83524 a 87541 zařazené do I., II. a V.
třídy ochrany zemědělského půdního fondu.
K tomuto vlivu se navrhuje respektovat následující opatření:
Během výstavby musí být sejmuta ornice a podorniční vrstva. Tyto budou
využity v dalších fázích výstavby k rekultivacím zářezů, násypů a dočasně
zabraných ploch, resp. s nimi bude naloženo v souladu s rozhodnutím
příslušného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu.
Odkryté plochy musí být rekultivovány co nejrychleji, aby nedocházelo ke
zbytečným erozním projevům a související prašnosti a splachům horninových
materiálů do vodotečí.
Zařízení staveniště navrhovat přednostně na ostatních plochách, přesuny hmot
provádět po stávajících komunikacích nebo v trase rekonstruované silnice.
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Vlivy v důsledku ukládání odpadů
Vlivy v důsledku ukládání odpadů se projeví zejména v období výstavby u dodavatelských
organizací a ve formě meziskládek zemin a výkopových materiálů.
Harmonogram a návaznost výstavby musí být provedeny tak, aby tyto vlivy byli minimální a
aby v maximální míře byla zajištěna plynulost výstavby bez meziskládek.
Hodnocení vlivů na půdu:
Kritérium

Hodnocení

Rozsah vlivu

V prostoru záměru – vliv na zábor půd.

Povaha vlivu vzhledem
přesahování st. hranic

Přesahování st. hranic nepřichází v úvahu

Velikost a složitost vlivu

Vliv malý. Vliv jednoduchý.

Pravděpodobnost vlivu

Během existence záměru.

Doba trvání, frekvence a vratnost

Během existence záměru trvalý. Po ukončení existence
záměru technicky do určité míry vratný.

1.6 Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Vlivy na zemní a horninové prostředí
Realizace stavby bude probíhat téměř zcela na násypové straně stávající silnice. Zásahy do
zemního a horninového prostředí tak budou minimální a to včetně koncového úseku, kde se
předpokládá i realizace mělkých zářezových svahů, jejichž hloubka však nebude přesahovat
2 m výšky. Poněkud výraznější zásah do zemního, ale patrně i výrazně do horninového
prostředí by lokálně představovala potom pouze varianta ekoduktu. Aby nedošlo ani u této
varianty k negativním vlivům na zemní a horninové prostředí, bylo by nutné přijmout další
doprovodná opatření, např. na zajištění stability přilehlých zářezových i násypových svahů,
zatěsnění především horninového prostředí a to jak dočasně při stavbě, tak i v konečném
stavu. Jak bylo uvedeno na násypové straně se nachází určité množství sypanin a splavenin
z posypu komunikace v rámci její zimní údržby. Tyto neulehlé vrstvy nebudou v žádném
případě poskytovat nestlačitelné a únosné prostředí pro přistavovaná, poměrně vysoká
násypová tělesa. Je pravděpodobné, že tyto materiály bude nutné odtěžit. Míru jejich
odtěžení by měly stanovit příslušné stupně geotechnického průzkumu, jehož nedílnou
součástí musí být i hydrogeologický průzkum, zaměřený i na ověření ekologické jakosti
těchto snesených posypových materiálů. I když skládkový prostor obou částí skládky PASA,
která se nachází bezprostředně v sousedství posuzovaného záměru cca v km 24,400 –
24,700 cca 10 až 100 m vpravo staničení, byl zcela rekultivován, v rámci obou stupňů
průzkumných prací pro danou stavbu, bude nutné ještě prověřit ekologickou nezávadnost
zemin pod plánovanou trasou přístavby a přilehlé cykostezky, neboť v tomto úseku se bude
trasa silnice přibližovat bývalému prostoru skládky. Dle výsledků těchto průzkumných prací
v těchto prostorech bude potom nutné s takto vytěženými zeminami nakládat a to buď jako
s inertním, ekologicky nezávadným materiálem, nebo jako s odpadem, příslušné kategorie
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nebezpečnosti. V případě dodržení těchto postupů, bude mít realizace posuzované stavby
spíše pozitivní vliv na zemní a horninové prostředí.
K těmto vlivům se navrhují následující opatření:
Zpracovat geotechnický průzkum zaměřený mj. na technické vlastnosti
snesených posypových materiálů, jeho součástí bude hydrogeologický
průzkum, zaměřený na ověření ekologické jakosti snesených posypových
materiálů.
Vlivy na další přírodní geofaktory
Záměr posuzované stavby nezasahuje do prostorů poddolovaných území, zasahuje však
resp. se dotýká evidovaných sesuvných území s potencionálními sklony k nestabilitě.
Jednoznačně nejvýznamnější a zasluhující mimořádně zvýšenou pozornost při přípravě i
realizaci stavby je oblast sesuvného území e.č. 5295 – Vernéřovice, které protíná danou
silnici cca v km 23,100 – 23,500. Je velmi pravděpodobné že daný prostor je postižen
intenzivní tektonickou poruchou - patrně pokračováním křinického zlomu, který se dále
patrně protíná s již uvedeným bělským zlomem. Na takto výrazně tektonicky postižené
oblasti jsou potom vázány i četná povrchově nestabilní území. Navíc se v tomto prostoru
očekává výskyt samého okraje křídových hornin spodně turonského až cenomanského stáří.
Tyto indicie zde potvrzuje i morfologie terénu svým výrazně strmým svahem na straně
zářezu a hlubokou roklí na násypové straně - vlevo staničení silnice. Tyto velmi složité
geotechnické poměry v tomto prostoru tak jednoznačně hovoří pro upřednostnění základní
varianty, oproti variantě s ekoduktem. Realizace varianty s ekoduktem je zde sice
proveditelná, ale jeho stavba kromě výrazně zvýšených nákladů např. na zakládání, zajištění
stability i dočasně odtěžených nebo přitížených strmých svahů může být postižena četnými
nepředvídatelnými problémy, které bude nutné řešit až v průběhu stavby s nutností úplného
vyloučení provozu na dopravně silně vytížené silnici II/303 apod. Samozřejmostí při výběru
této varianty by byla nutnost výrazného navýšení rozsahu a nákladů nejen na stavbu, ale i na
průzkumné geotechnické práce.
Hodnocení vlivů na horninové prostředí a přírodní zdroje:
Kritérium

Hodnocení

Rozsah vlivu

V prostoru záměru.

Povaha vlivu vzhledem
přesahování st. hranic

Přesahování st. hranic nepřichází v úvahu

Velikost a složitost vlivu

Vliv malý. Vliv složitý.

Pravděpodobnost vlivu

Během existence záměru.

Doba trvání, frekvence a vratnost

Během existence záměru. Nevratný.

1.7 Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Vlivy na faunu
Vzhledem ke specifickým klimatickým podmínkám se v území vyskytují cenné druhy savců
jako např. rejsek horský (Sorex alpinus), plšík lískový (Muscardinus avellanarius), plch velký
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(Glis glis) atd. Z ptáků se zde vyskytují chráněné druhy jako jsou sokol stěhovavý (Falco
peregrinus¨), výr velký (Bubo bubo), kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) atd. Tyto
druhy mají vysokou mobilitu, ale také specifické nároky na stanoviště. V případě
nevyhovujících podmínek prakticky okamžitě opouštějí stanoviště a hledají si jiné vhodné
lokality. Pro některé druhy s ostrůvkovitým rozšířením je potom problematické ztracené
lokality opět kolonizovat. To platí např. o rejskovi horském. Některé druhy však reagují
částečným opuštěním teritoria po dobu působení negativního vlivu a díky vysoké mobilitě
mohou území opět kolonizovat po uplynutí negativního vlivu. Takovým druhem může být
např. výr velký.
Další druhy, které se vyskytují v blízkosti záměru a mohou být zasaženy jejich migrující
populace jsou obojživelníci např. rod skokan (Rana sp.), dále Čolek obecný (Tritirus
vulgaris). Pro tyto druhy bude nutné stanovit rozsah zábran a umístění podchodů pod
komunikacemi.
V průběhu zoologického průzkumu bylo zjištěno 11 druhů uvedených ve vyhlášce 395/92 Sb.
druhy jsou označovány jako zvláště chráněné. Existencí současné silnice dochází ke
konfrontaci těchto druhů s automobilovou technikou. Realizací stavby dojde především
k rozšíření plochy, na které může dojít ke konfliktům. Přijetím vhodných opatření lze snížit
tato rizika na menší míru. Opatření jsou zejména následující:
V rámci projektu vyřešit bezpečnou migraci obojživelníků v lokalitě rybníka
Hony na základě odborného návrhu.
V rámci projektu řešit migraci obojživelníků v lokalitě starého lomu na základě
odborného návrhu.
Zvážit možnost realizace ekoduktu doplněného o naváděcí zábrany pro střední
a velké savce.
V rámci projektu řešit naváděcí zábrany do starého mostu a jejich prodloužení
na obě strany na základě odborného návrhu.
Vybavení komunikace značkami upozorňujícími na možnost konfliktu s divokou
zvěří a doporučení o dodržování maximální povolené rychlosti.
Přijetím uvedených opatření lze očekávat, že nebude docházet ke konfliktů živočichů
s automobily. Výsledky opatření je vhodné sledovat alespoň ve dvou celoročních
sledováních. Výsledky těchto sledování potom zapracovat do případných změn v umístění
zábran, nebo ve změně jejich rozsahu.
K tomu je uloženo následující opatření:
Účinnost opatření pro usměrnění migrace monitorovat alespoň ve dvou
celoročních sledováních. Výsledky tohoto monitoringu zapracovat do
případných změn v umístění zábran, nebo ve změně jejich rozsahu.
Vlivy na floru
V souběhu s trasou komunikace se byly identifikovány především stanoviště typu X9A
což jsou lesní kultury s nepůvodními dřevinami (jehličnany), dále pak v menší míře X9B
(lesní kultury s nepůvodními dřevinami (listnatými) ale byly zde mapovány L5.4 Acidofilní
bučiny. Především acidofilní bučiny jsou cennými stanovišti s cennými bylinnými druhy
v podrostu. Seznam druhů zaznamenaných v zájmovém území (příloha 1: Výsledky
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botanického průzkumu – botanický seznam) obsahuje celkem 252 taxonů vyšších cévnatých
rostlin.
Během botanického průzkumu nebyl v zájmovém biotopu zjištěn výskyt ohroženého
druhu podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
v platném znění. Podle Černého a červeného seznamu cévnatých rostlin ČR (Procházka
2001) byl v území zaznamenán 1 vzácnější druh vyžadující další pozornost (C4a - Listera
ovata).

Listera ovata – bradáček vejčitý
Náš nejběžnější zástupce vstavačovitých, roste ve světlých lesích, vlhkých hájích, lesních
lemech i na otevřených loukách, v pásmu od nížin až do hor. (Dle Botany.cz)
V úseku, km 22,3-25,0 rozšíření silnice II/303 o stoupací pruhy, se nachází dvě I. zóny
ZCHÚ, z nichž Broumovské stěny jsou NPR a lokalitou soustavy Natura 2000. Záměr stavby
bude mít vliv nejen na fytocenózy v ZCHÚ, ale dojde i k narušení ekologických vazeb, které
se postupně začínají vytvářet v lesních porostech, které jsou v současné době řazené do
jednotky X9A. Bude pozastavený proces přirozeného zmlazování žádoucích druhů dřevin,
zvýší se degradace a ruderalizace (šíření plevelů a invazních rostlin). Vliv na faunu, flóru a
stávající ekosystémy bude celkově hodnocen jako významný a složitý, u trvalého záboru
bude ireverzibilní.
Vzhledem k rozšíření komunikace bude nutno vykácet volně stojící stromy podél silničních
příkopů, a dále stromy v lese, v místech trvalých záborů. Podrobný seznam kácených dřevin
je uveden v samostatné příloze dokumentace.
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Navržená opatření:
Veškerá zařízení staveniště navrhnout a realizovat s ohledem na lokalizaci
mimolesních porostů dřevin.
Jednoznačně prokázat a doložit nezbytně nutný rozsah kácení v rámci přípravy
území na základě toho, že v rámci prováděcí projektové dokumentace stavby
po zaměření porostů dřevin bude navrženo jen minimální kácení v ose trasy
v rozsahu minimálního manipulačního pásu.
Veškerá odůvodněná (jednoznačně nevyhnutelná) kácení dřevin v trase záměru
a v prostorech provozního zázemí pro jeho výstavbu realizovat výhradně
v období vegetačního klidu.
Zajistit ochranu všech mimolesních porostů dřevin v kontaktu se stavebními
pracemi, které podle doložení nezbytně nutného rozsahu kácení mohou zůstat
zachovány.
Realizovat náhradní výsadbu podél nové silnice na základě projektu sadových
úprav ve vazbě na začlenění do krajiny, s přednostním uplatněním výsadeb ve
skladebných a podpůrných prvcích ÚSES a další kompenzace v území.
Vlivy na ekosystémy
V hřebenové partii (v nejvyšším bodu stoupání komunikace) je tato komunikace křížena
regionálním biokoridorem. Lépe celou situaci vystihuje skutečnost, že silnice rozděluje lesní
komplex. Mezi oběma částmi dochází k plošné migraci bez výrazného usměrnění (např. do
hřebenové partie). Důležitou funkci hraje skutečnost jaké druhy migrují a z jakých důvodů.
Dobře známé a identifikované jsou jarní migrace k rybníku Hony. Ostatní migrace nejsou
zdaleka tak masivní a zdaleka nejsou tak dobře pozorovatelné. Z uvedených důvodů je
funkčnosti věnována samostatná pozornost v příloze a její řešení probíhá.
Další aspekty
Významným biologickým vlivem může být ruderalizace území po výstavbě z důvodu, že
plochy zasažené stavebními pracemi nebudou důsledně rekultivovány. Otevřené plochy jsou
totiž vystavovány nástupu ruderálních rostlin a jednoletých plevelů, které mohou znamenat i
ovlivnění druhové skladby okolních fytocenóz nežádoucí sukcesí. Je proto doporučeno:
Důsledně rekultivovat v rámci závěrečných úprav území (sadových úprav)
všechny plochy zasažené stavebními pracemi z důvodu prevence ruderalizace
území a šíření alergenních plevelů a invazních rostlin.
Z hlediska variant lze u varianty ekodukt očekávat mírně nižší vlivy, protože lépe převede
migrační cesty, zejména pro savce.
Hodnocení vlivů na faunu, flóru a ekosystémy:
Kritérium

Hodnocení

Rozsah vlivu

V prostoru záměru a nejbližším okolí.
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Povaha vlivu vzhledem
přesahování st. hranic

Přesahování st. hranic nepřichází v úvahu

Velikost a složitost vlivu

Vliv středně významný. Vliv složitý.

Pravděpodobnost vlivu

Během existence záměru.

Doba trvání, frekvence a vratnost

Během existence záměru. Vratný.

1.8 Vlivy na krajinu včetně ovlivnění krajinného rázu
Oznamovaný záměr je realizován v trase stávající komunikace, tudíž svým charakterem
výrazně nezasáhne do krajinného rázu. Trasa komunikace a její niveleta jsou navrženy tak,
že výrazně nezasahují do morfologie terénu, resp. vhodně využívají současnou topografii
terénu.
Významné vlivy na krajinu se neočekávají vzhledem k charakteru záměru.
Vlivy na krajinný ráz jsou předmětem samostatné studie uvedené v příloze dokumentace
včetně vyhodnocení vlivů obou variant. Vlivy obou variant z tohoto aspektu jsou v detailu
rozdílné, ale velikostí a významem srovnatelné.
Hodnocení vlivů na krajinu a krajinný ráz:
Kritérium

Hodnocení

Rozsah vlivu

V širším území.

Povaha vlivu vzhledem
přesahování st. hranic

Přesahování st. hranic nepřichází v úvahu

Velikost a složitost vlivu

Vliv malý. Vliv složitý, subjektivní.

Pravděpodobnost vlivu

Během existence záměru.

Doba trvání, frekvence a vratnost

Během existence záměru. Vratný, technicky částečně
eliminovatelný.
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1.9 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Realizace záměru nebude mít žádný vliv na hmotný majetek ani kulturní památky.
Hodnocení vlivu na hmotný majetek a kulturní památky:
Kritérium

Hodnocení

Rozsah vlivu

V prostoru záměru.

Povaha vlivu vzhledem
přesahování st. hranic

Přesahování st. hranic nepřichází v úvahu

Velikost a složitost vlivu

Vliv malý, pokud se při stavbě nevyskytnou
archeologické nálezy. Vliv jednoduchý.

Pravděpodobnost vlivu

Během výstavby záměru.

Doba trvání, frekvence a vratnost

Během výstavby záměru.
Nevratný.
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II.

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

Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci se významně nemění oproti
pokračování stávajícího stavu.
Přehled jednotlivých vlivů:
Hodnocení vlivů na obyvatelstvo:
Kritérium

Hodnocení

Rozsah vlivu

V bezprostředním okolí záměru

Povaha vlivu vzhledem
přesahování st. hranic

Přesahování st. hranic prakticky nepřichází v úvahu

Velikost a složitost vlivu

Vliv poměrně složitý vzhledem k širokému spektru
emitovaných škodlivin, malý až nevýznamný, hluboce
podlimitní

Pravděpodobnost vlivu

Vždy od uvedení záměru do provozu

Doba trvání, frekvence a vratnost

Vliv trvalý. Vliv vratný.

Hodnocení vlivů na ovzduší:
Kritérium

Hodnocení

Rozsah vlivu

V bezprostředním okolí záměru.

Povaha vlivu vzhledem
přesahování st. hranic

Přesahování st. hranic prakticky nepřichází v úvahu

Velikost a složitost vlivu

Vliv poměrně složitý vzhledem k širokému spektru
emitovaných škodlivin, malý

Pravděpodobnost vlivu

Od uvedení záměru do provozu

Doba trvání, frekvence a vratnost

Vliv trvalý. Vliv vratný.

Hodnocení vlivů hluku:
Kritérium

Hodnocení

Rozsah vlivu

V bezprostředním okolí záměru.

Povaha vlivu vzhledem
přesahování st. hranic

Přesahování st. hranic prakticky nepřichází v úvahu

Velikost a složitost vlivu

Vliv významný, technicky bezpečně eliminovatelný. Vliv
jednoduchý.

Pravděpodobnost vlivu

Vždy během provozu záměru

Doba trvání, frekvence a vratnost

Vliv trvalý. Vliv vratný.

Hodnocení vlivů na vodu:
Kritérium

Hodnocení
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Rozsah vlivu

V prostoru záměru – vliv na odvodnění oblasti.

Povaha vlivu vzhledem
přesahování st. hranic

Přesahování st. hranic nepřichází v úvahu.

Velikost a složitost vlivu

Vliv malý, technicky dobře eliminovatelný. Vliv
jednoduchý.

Pravděpodobnost vlivu

Během trvání záměru, během provozu záměru.

Doba trvání, frekvence a vratnost

Vliv na odvodnění oblasti-trvale. Odtok splachových vod
v době srážek. Vliv vratný.

Hodnocení vlivů na půdu:
Kritérium

Hodnocení

Rozsah vlivu

V prostoru záměru – vliv na zábor půd.

Povaha vlivu vzhledem
přesahování st. hranic

Přesahování st. hranic nepřichází v úvahu

Velikost a složitost vlivu

Vliv malý. Vliv jednoduchý.

Pravděpodobnost vlivu

Během existence záměru.

Doba trvání, frekvence a vratnost

Během existence záměru trvalý. Po ukončení existence
záměru technicky do určité míry vratný.

Hodnocení vlivů na horninové prostředí a přírodní zdroje:
Kritérium

Hodnocení

Rozsah vlivu

V prostoru záměru.

Povaha vlivu vzhledem
přesahování st. hranic

Přesahování st. hranic nepřichází v úvahu

Velikost a složitost vlivu

Vliv malý. Vliv složitý.

Pravděpodobnost vlivu

Během existence záměru.

Doba trvání, frekvence a vratnost

Během existence záměru. Nevratný.

Hodnocení vlivů na faunu, flóru a ekosystémy:
Kritérium

Hodnocení

Rozsah vlivu

V prostoru záměru a nejbližším okolí.

Povaha vlivu vzhledem
přesahování st. hranic

Přesahování st. hranic nepřichází v úvahu

Velikost a složitost vlivu

Vliv středně významný. Vliv složitý.

Pravděpodobnost vlivu

Během existence záměru.

Doba trvání, frekvence a vratnost

Během existence záměru. Vratný.

Hodnocení vlivů na krajinu a krajinný ráz:
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Kritérium

Hodnocení

Rozsah vlivu

V širším území.

Povaha vlivu vzhledem
přesahování st. hranic

Přesahování st. hranic nepřichází v úvahu

Velikost a složitost vlivu

Vliv malý. Vliv složitý, subjektivní.

Pravděpodobnost vlivu

Během existence záměru.

Doba trvání, frekvence a vratnost

Během existence záměru. Vratný, technicky částečně
eliminovatelný.

Hodnocení vlivu na hmotný majetek a kulturní památky:
Kritérium

Hodnocení

Rozsah vlivu

V prostoru záměru.

Povaha vlivu vzhledem
přesahování st. hranic

Přesahování st. hranic nepřichází v úvahu

Velikost a složitost vlivu

Vliv malý, pokud se při stavbě nevyskytnou
archeologické nálezy. Vliv jednoduchý.

Pravděpodobnost vlivu

Během výstavby záměru.

Doba trvání, frekvence a vratnost

Během výstavby záměru.
Nevratný.

Možnosti přeshraničních vlivů
Možné významné nepříznivé vlivy přesahující státní hranici nepřipadají v úvahu.
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III.

Charakteristika enviromentálních rizik při možných haváriích a
nestandartních stavech

Možnost vzniku havárií
Při provozu navrhované silnice II/303 je reálné nebezpečí vzniku havárií střetem vozidel,
případně vyjetím vozidel z vozovky. Největší nebezpečí ohrožení okolí nastane v případě
havárie vozidla převážejícího ropné, chemické či podobné nebezpečné látky. Z hlediska
ochrany vod je největším potenciálním nebezpečím havarijní únik látek škodlivých vodám.
Tyto látky mohou být v kapalné formě nebo ve formě tuhé, ale ve vodě rozpustné.
S případnou havárií vozidla úzce souvisí i riziko následného požáru havarovaného vozidla či
jeho nákladu.
Dopady na okolí
Důsledkem havárie vozidla může být kontaminace půdy, povrchové vody a horninového
prostředí a následně podzemních vod.
Negativní ovlivnění kvality ovzduší lze předpokládat v případě autohavárie v kombinaci se
vznikem požáru vozidla či jeho nákladu. Jedná se však vždy o lokální záležitost s přímým
vlivem na bezprostřední okolí, kterou bude řešit Hasičský záchranný sbor.
Preventivní opatření
Pro zabránění úniku havarovaného vozidla mimo prostor komunikace bude komunikace
vybavena svodidly na příslušných místech dle technických norem. Silniční příkopy budou
provedeny jako nepropustné, zpevněné betonovými tvárnicemi.
V místech zaústění příkopů do vodotečí budou zřízeny záchytné jímky s hradítky, které
umožní zabránit kontaminaci vod při případné havárii vozidel na silnici. V prostoru PHO 2b
se uvažuje s realizací retenční nádrže.
Následná opatření
Nepožadují se.
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IV.

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

Fáze přípravy:
V dalších stupních projektové přípravy stanovit konkrétní místa, nádoby a
systém pro sběr, odvoz a zneškodnění odpadů kategorie N a pro ostatní látky
škodlivé vodám ze všech uvažovaných aktivit v rámci výstavby.
Vliv na povrchové vody eliminovat vhodnými projekčními a realizačními
opatřeními s přijetím účinného a funkčního havarijního plánu zkolaudované
stavby se zapracováním činností regionálních záchranných jednotek.
V dalších stupních projektové dokumentace konkretizovat předpokládaná místa
oplachu vozidel vyjíždějících na veřejné komunikace ze stavenišť, včetně
návrhu zařízení na mytí vozidel.
V dalších stupních projektové dokumentace bude řešeno zabezpečení stavenišť
proti úniku nebezpečných látek.
V oblasti PHO 2b v úseku ZÚ – cca km 23,000 zvážit provedení nepropustného
záchytného silničního příkopu i na nově rozšiřované násypové straně při jeho
patě (tj. i vlevo staničení) – nedílnou součástí tohoto opatření je vynucená
stavba malé těsněné retenční nádrže v prostoru nad Honským rybníkem (cca
v km okolo 22,000), kam by byly převedeny i vody odtékající ze zpevněných
příkopů i na zářezové straně.
Zpracovat geotechnický průzkum zaměřený mj. na technické vlastnosti
snesených posypových materiálů, jeho součástí bude hydrogeologický
průzkum, zaměřený na ověření ekologické jakosti snesených posypových
materiálů.
V rámci projektu vyřešit bezpečnou migraci obojživelníků v lokalitě rybníka
Hony na základě odborného návrhu.
V rámci projektu řešit migraci obojživelníků v lokalitě starého lomu na základě
odborného návrhu.
Zvážit možnost realizace ekoduktu doplněného o naváděcí zábrany pro střední
a velké savce.
V rámci projektu řešit naváděcí zábrany do starého mostu a jejich prodloužení
na obě strany na základě odborného návrhu.
V rámci dokumentace pro územní (stavební) řízení provést podrobnou
inventarizaci porostů přímo dotčených stavebními pracemi po zaměření, se
stanovením priorit ochrany a náhrady dřevin.
Veškerá zařízení staveniště navrhnout a realizovat s ohledem na lokalizaci
mimolesních porostů dřevin.
Veškerá odůvodněná (jednoznačně nevyhnutelná) kácení dřevin v trase záměru
a v prostorech provozního zázemí pro jeho výstavbu realizovat výhradně
v období vegetačního klidu.
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Zajistit ochranu všech mimolesních porostů dřevin v kontaktu se stavebními
pracemi, které podle doložení nezbytně nutného rozsahu kácení mohou zůstat
zachovány.
Realizovat náhradní výsadbu podél nové silnice na základě projektu sadových
úprav ve vazbě na začlenění do krajiny, s přednostním uplatněním výsadeb ve
skladebných a podpůrných prvcích ÚSES a další kompenzace v území.
Fáze výstavby
V celém posuzovaném úseku jsou silniční příkopy na zářezové straně ke svahu
provedeny jako nepropustné, zpevněné betonovými tvárnicemi – toto opatření
je v rámci úprav silnice nutné zcela dodržet. Nové silniční příkopy budou
realizovány především v oblasti nově upravených zářezových svahů, tj. v km
24,600 – 25,100 místy střídavě, místy po obou stranách silnice – i tyto nové
příkopy je nutné provádět jako nepropustné – zpevněné betonovými tvárnicemi.
Na násypové straně komunikace byla zjištěna velmi výrazná přítomnost sypanin
a splavenin posypových materiálů ze silnice – tyto materiály bude nutné odtěžit
a nakládat s nimi dle míry jejich ekologické závadnosti.
Do násypových těles a konstrukčních vrstev používat ekologicky nezávadné
materiály, zabezpečit staveniště proti úniku vodě a půdě nebezpečným látkám,
provádět pravidelnou preventivní kontrolu stavebních mechanizmů se
zaměřením na možný únik výše uvedených látek - stavební mechanismy čistit
na k tomu určených zpevněných plochách opatřených nepropustnou usazovací
jímkou s nornou stěnou - opatření zahrnující znečištění vod musí být náplní
plánů organizace výstavby - při stavebních pracích zamezit kontaminaci půdy a
tím i podzemních vod - příslušnému vodohospodářskému orgánu doložit
způsob zneškodnění veškerých odpadních vod vzniklých v průběhu výstavby,
jež musí být v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění realizovat technická opatření minimalizující možnost kontaminace vod apod.
Citlivě stanovit místa přechodných deponií půdy, výkopových materiálů
respektive materiálů z demolic; preferovat systém bez meziskládek; deponie
skrývkových materiálů, které nebudou bezprostředně využity do 6-ti týdnů od
vlastní skrývky budou osety travinami, aby nedošlo k zaplevelení pozemků.
V rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství
odpadů vzniklých v procesu výstavby (evidence odpadů) a doložit způsob jejich
likvidace.
Při výstavbě budou respektovány požadavky nařízení vlády č. 148/2006 Sb., tj.
zejména omezení hlučných prací na dobu od 7 do 21 hod a respektování
hlukových limitů pro stavební práce dle uvedeného nařízení.
Dodavatel stavby zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek, především
v průběhu zemních prací.
Zásoby sypkých hmot v průběhu výstavby budou minimalizovány.
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V případě nepříznivých klimatických podmínek v průběhu výstavby provádět
skrápění plochy staveniště.
Při skrývce, manipulaci se suchými substráty a při dopravě je třeba vhodnými
technickými opatřeními (skrápění, zatravnění dočasných skládek zemin,
zaplachtování přepravních vozidel) minimalizovat sekundární prašnost.
Zařízení stavenišť budou vybavena dostatečným množstvím chemických WC;
v případě jiného řešení likvidace splaškových vod bude předložen příslušným
vodohospodářským orgánům návrh na řešení jejich likvidace.
Všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi musí být
v dokonalém technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména
z hlediska možných úkapů ropných látek; v případě úniku ropných nebo jiných
závadných látek bude kontaminovaná zemina neprodleně odstraněna a uložena
na lokalitě určené k těmto účelům.
Během výstavby musí být sejmuta ornice a podorniční vrstva. Tyto budou
využity v dalších fázích výstavby k rekultivacím zářezů, násypů a dočasně
zabraných ploch, resp. s nimi bude naloženo v souladu s rozhodnutím
příslušného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu.
Odkryté plochy musí být rekultivovány co nejrychleji, aby nedocházelo ke
zbytečným erozním projevům a související prašnosti a splachům horninových
materiálů do vodotečí.
Zařízení staveniště navrhovat přednostně na ostatních plochách, přesuny hmot
provádět po stávajících komunikacích nebo v trase rekonstruované silnice.
Vybavit komunikaci značkami upozorňujícími na možnost konfliktu s divokou
zvěří a doporučení o dodržování maximální povolené rychlosti.
Ve fázi výstavby respektovat požadavky aktuální ČSN k zajištění ochrany
stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech.
Důsledně rekultivovat v rámci závěrečných úprav území (sadových úprav)
všechny plochy zasažené stavebními pracemi z důvodu prevence ruderalizace
území a šíření alergenních plevelů a invazních rostlin
Fáze provozu
Účinnost opatření pro usměrnění migrace monitorovat alespoň ve dvou
celoročních sledováních. Výsledky tohoto monitoringu zapracovat do
případných změn v umístění zábran, nebo ve změně jejich rozsahu.
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V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů
při hodnocení vlivů
Při zpracování dokumentace byly použity následující podklady:
- literární údaje (viz seznam literatury)
- terénní průzkumy
- osobní jednání
Problematika emisí a imisí byla zpracována dle metodiky Symos 97. Problematika vlivů
zápachu vlastním modelem
Problematika hluku byla zpracována dle Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku
z dopravy – VÚVA Praha s pomocí programu Hluk+, verze 7.16 profi.
Základním metodickým podkladem pro hodnocení zdravotních rizik v České republice patří
např. Metodický pokyn odboru ekologických rizik a monitoringu MŽP ČR k hodnocení rizik
č.j. 1138/OER/94, Vyhláška MZ č. 184/1999 Sb., kterou se stanoví postup hodnocení rizika
nebezpečných chemických látek pro zdraví člověka, Manuál prevence v lékařské praxi díl
VIII. Základy hodnocení zdravotních rizik, vydaný v roce 2000 Státním zdravotním ústavem
Praha a metodický návod „Zásady a postupy hodnocení a řízení zdravotních rizik v činnosti
HS“ schválený dne 6.9.2001 Hlavním hygienikem ČR pro interní potřebu hygienické služby.
Pro hodnocení geologických a hydrogeologických poměrů v zájmovém území byly použity
standartní metody založené na rešerši dostupných archivních materiálů např. v ČGS –
Geofond, ČHMÚ, proběhla terénní šetření.
Jako podkladové mapy byly použity příslušné listy ZM ČR v měřítkách 1 : 5 000, 1 : 10 000,
Mapa GŠ 1 : 50 000, Vodohospodářská mapa ČR 1 : 50 000, Základní hydrogeologická
mapa 1 : 200 000 a katastrální mapa M 1 : 2 880, územní plán v M 1 : 5 000
Seznam použité literatury
WHO : Guidelines for Community Noise, 1999
Vít M,Michalík J, : Hodnocení zdravotních rizik silničních staveb v rámci procesu EIA I.část –
teoretická východiska, Hygiena 44, 1999, No.3, p. 163 – 175
Havránek J. a kol.: Hluk a zdraví, Avicenum Praha, 1990
SZÚ Praha : Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu
prostředí – subsystém 3 „Zdravotní důsledky a rušivé účinky hluku“ – odborná zpráva za rok
1997, SZÚ Praha, 1998
SZÚ Praha : Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu
prostředí – subsystém 3 „Zdravotní důsledky a rušivé účinky hluku“ – odborná zpráva za rok
2000, SZÚ Praha, 2001
SZÚ Praha : Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu
prostředí – subsystém 1 „Monitoring zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k venkovnímu
a vnitřnímu ovzduší“ – odborná zpráva za rok 2000, SZÚ Praha, 2001
WHO: Směrnice pro kvalitu ovzduší v Evropě, MŽP ČR 1996
Samet JM, Dominici F, Curriero FC, et al. Fine particulate air pollution and mortality in 20
U.S. cities 1987-1994. N Engl J Med 2000, 343 : 1742-1799.
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WHO : Guidelines for Air Quality, Geneva 1999
WHO : Air Quality Guidelines for Europe, second edition, 2000
Aunan, K: Exposoure-response Functions for Health Effect of Air Pollutants Based on
Epidemiological Findings, Report 1995:8, University of Oslo, Center for International Climate
and Enviromental Research
ČHMÚ : Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2004, ČHMÚ Praha 2005
WHO : Enviromental Health Criteria No.188, Nitrogen oxides,2nd edition, 1997
KRÖBL, L.: Stav a očekávaný vývoj produkce emisí škodlivin z výfukových plynů motorových
vozidel, ÚVMV Praha, 1995
LIBERKO, M.: Metodické pokyny pro výpočet hladin hluku z dopravy, VÚVA Praha, 1991
Metody výpočtu a právní aspekty rozptylových studií v ochraně ovzduší, Finish Pardubice,
1994
MÍCHAL. I. A KOL.: Územní zabezpečování ekologické stability, MŽP ČR Praha, 1991
ŘÍHA, J.: Vliv investic na životní prostředí (Teorie a metodologie procesu E.I.A.), ČVUT
Praha, 1992
VORÁČEK V. A KOL.: Rukověť EIA hodnocení vlivů na životní prostředí, Praha 1993
Výsledky sčítání dopravy na dálniční a silniční síti v r. 2005, Ředitelství silnic a dálnic Praha,
2006
Územní plán města Police nad Metují a Broumov
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VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly
při zpracování dokumentace
Prognostické metody použité v oblasti emisí, imisí a hluku jsou postaveny na základě
současného stupně poznání a nejsou a ani nemohou být absolutně přesnou prognózou, ale
prognózou s přesností danou současnými znalostmi. Podle toho je k nim třeba také
přistupovat.
Přitom při praktickém ověřování těchto metod je možno nalézt chybu do 25 % u modelování
ovzduší a do 2 dB u hluku.
Pro uvažovaný záměr nebylo provedeno zaměření terénu, technické podklady byly
zpracovány na základě mapových podkladů v měřítku 1 : 5 000.
Ve fázi dokumentace bylo provedeno komplexní hodnocení podle §45i zákona 114/1992 Sb.
(Natura) a podrobné cílené biologické průzkumy v průběhu celého vegetačního období.
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ČÁST E - Porovnání variant řešení záměru
Základní varianta i varianta ekodukt mají přibližně stejnou délku. Podstatný rozdíl je ve
výškovém řešení těchto variant.
Základní varianta zachovává v km 23,070 – 23,170 stávající podélný sklon větší než 10 %,
který tvoří v zimním období častou překážku při výjezdu nákladních vozidel těsně před
vrcholem táhlého stoupání ve směru z Broumova.
Oproti tomu ve variantě ekodukt je max. podélný sklon před vrcholem snížen na 6-8 % (při
nejkomfortnější variantě dokonce na 6 %) a navíc je část tohoto max. sklonu kryta vlastním
ekoduktem před nepříznivými klimatickými podmínkami.
Při realizaci varianty ekodukt by byla snížením podélného sklonu a částečným zakrytím
silnice ekoduktem zlepšena sjízdnost silnice II/303 pro nákladní vozidla zejména v zimním
období.
Byly řešeny výpočtové varianty v oblasti vlivů na ovzduší a vlivů hluku, které jsou popsány u
přísl. kapitol.
Rozdíly mezi variantami lze nalézt u vlivů na ovzduší, vlivů na horninové prostředí a přírodní
zdroje a vlivů na faunu, flóru a ekosystémy.
Vlivy na ovzduší
Porovnání bylo provedeno pro emisní hodnoty při složení a intenzitě dopravy ve dvou
časových horizontech, pro rychlost 70 km/h a podélný sklon vozovky až 10 %, a to pro rok
2005 (charakteristika stávajícího stavu) a pro rok 2020 po realizaci záměru.
Řešena byla základní varianta, která vykazuje větší vlivy na ovzduší, protože stoupání zde
představuje až 10 %. Toto stoupání vykazuje vyšší emisní faktory než při nižším stoupání ve
variantě ekodukt, která bude mít o něco menší (v řádu desetin – jednotek procent) vlivy na
ovzduší.
Po realizaci uvažovaného záměru dojde k vybudování stoupacích pruhů, které umožní
předjíždění pomalých vozidel ve stoupání, které vede k provozu spalovacích motorů
v optimálních podmínkách, kdy vykazují nejnižší emise.
V dalších letech se bude se změnou složení vozového parku směrem ke kvalitnějším vozům
a s rostoucí kvalitou nových vozů situace i přes předpokládaný růst dopravní intenzity
zlepšovat.
Vlivy na vodu
Základní varianta se jeví příznivější a to z těchto důvodů:
-

výrazně hlubší zásah do rostlého podloží ve variantě ekodukt by si vynutil existenci
samostatné silniční kanalizace v tomto prostoru – likvidace těchto odkanalizovaných
vod by však v daném území byla legislativně výrazně problematičtější

-

v prostoru ekoduktu se očekává přímý kontakt s bazálními vrstvami křídových hornin
- horninami spodního turonu a cenomanu, tedy hornin tvořících vodohospodářsky
nejvýznamnější a využívané spodní kolektory A1 a A2 v Polické pánvi
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Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Významně vyšší vlivy lze očekávat ve variantě ekodukt, kde se počítá se snížením
podélného stoupání a tím pádem i s větším zářezem. Tyto vlivy jsou dále umocněny
následujícím rozborem:
Záměr se dotýká evidovaných sesuvných území s potencionálními sklony k nestabilitě.
Jednoznačně nejvýznamnější a zasluhující mimořádně zvýšenou pozornost při přípravě i
realizaci stavby je oblast sesuvného území e.č. 5295 – Vernéřovice, které protíná danou
silnici cca v km 23,100 – 23,500. Je velmi pravděpodobné že daný prostor je postižen
intenzivní tektonickou poruchou - patrně pokračováním křinického zlomu, který se dále
patrně protíná s již uvedeným bělským zlomem. Na takto výrazně tektonicky postižené
oblasti jsou potom vázány i četná povrchově nestabilní území. Navíc se v tomto prostoru
očekává výskyt samého okraje křídových hornin spodně turonského až cenomanského stáří.
Tyto indicie zde potvrzuje i morfologie terénu svým výrazně strmým svahem na straně
zářezu a hlubokou roklí na násypové straně - vlevo staničení silnice. Tyto velmi složité
geotechnické poměry v tomto prostoru tak jednoznačně hovoří pro upřednostnění základní
varianty, oproti variantě s ekoduktem. Realizace varianty s ekoduktem je zde sice
proveditelná, ale jeho stavba kromě výrazně zvýšených nákladů např. na zakládání, zajištění
stability i dočasně odtěžených nebo přitížených strmých svahů může být postižena četnými
nepředvídatelnými problémy, které bude nutné řešit až v průběhu stavby s nutností úplného
vyloučení provozu na dopravně silně vytížené silnici II/303 apod. Samozřejmostí při výběru
této varianty by byla nutnost výrazného navýšení rozsahu a nákladů nejen na stavbu, ale i na
průzkumné geotechnické práce.
Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Z hlediska variant lze u varianty ekodukt očekávat mírně nižší vlivy, protože lépe převede
migrační cesty, zejména pro savce. Na druhé straně na ekodukt budou navazovat opěrné
gabionové stěny, které ve svém prostoru migraci znemožní.
Situaci dále komplikuje fakt, že v základní variantě prakticky neexistuje optimální bezkolizní
průchod pro velké savce.
Vlivy na krajinu a krajinný ráz
Vlivy obou variant z tohoto aspektu jsou v detailu rozdílné, ale velikostí a významem
srovnatelné.
Na základě celkového detailního posouzení lze konstatovat, že z hlediska vlivů na životní
prostředí jsou obě řešené varianty akceptovatelné s tím, že základní varianta je vhodnější.
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ČÁST F - Závěr
Na základě provedeného hodnocení vlivů záměru II/303 rozšíření o stoupací pruhy v úseku
km 21,5 – 25,5 a plánované cyklostezky na životní prostředí, je možno konstatovat, že návrh
splňuje požadavky ochrany životního prostředí a zdraví obyvatel a není v kolizi
s navrhovaným funkčním využitím území.
Za podmínek, které jsou uvedeny v rámci kapitoly D.IV. lze doporučit realizaci uvažovaného
záměru.
Na základě celkového detailního posouzení lze konstatovat, že z hlediska vlivů na životní
prostředí jsou obě řešené varianty akceptovatelné s tím, že základní varianta je vhodnější.
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ČÁST G - Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru
Oznamovaný záměr představuje rozšíření silnice II/303 o stoupací pruhy na Pasa. Rozšíření
je navrženo vlevo ve směru staničení v km 22,3 – 24,5. V km 24,5 – 25,1 je silnice navržena
v novém směrovém i výškovém řešení. Začátek stavby je v km 22,210 a konec stavby je
v km 25,160.
Oznamovaný záměr řeší kromě rekonstrukce vozovky i její odvodnění, silniční most event. č.
303-13 a plánovanou cyklostezku. Dále stavba řeší přeložky sdělovacího vedení, kácení a
sadové úpravy a drobné pozemní stavby.
Posuzovaný úsek začíná v oblasti odbočky do osady Hony, jde přes vrchol na Pasách a
končí za křižovatkou na Jetřichov.
Návrh silnice v km 22,3 – 24,5 počítá s šířkou zpevnění 11,25 m. Rozšíření je navrženo
vlevo ve směru staničení. Navržená šířka jízdních pruhů je 3,50 m.
Návrh silnice v km 24,5 – 25,1 počítá s šířkou zpevnění 12,00 m. Silnice je navržena
v novém směrovém i výškovém vedení, aby byl dodržen požadavek Správy CHKO – vyhnout
se parcele 1265/1 v k.ú. Jetřichov „Nad křižovatkou“, která leží v I. zóně CHKO. Navržená
šířka jízdních pruhů je 3,50 m.
Stávající klenbový most v km 24,006 bude vlevo rozšířen ŽLB klenbou.
Ve variantě ekodukt byl navržen ekodukt dl. 80 m v km 23,020 – 23,100.
Součástí záměru je cyklostezka v km 22,8 – 24,8.
Hlavním důvodem k realizaci záměru je zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a
zvýšení propustnosti tohoto úseku silnice II/303.
Celkový trvalý zábor pozemků pro realizaci stavby je 36 718 m2, z toho ZPF činí 6 444 m2,
PUPFL činí 29 690 m2 a ostatní plochy činí 584 m2.
Celkový dočasný zábor pozemků je 36 953 m2, z toho ZPF činí 38 m2, PUPFL činí 339 m2 a
ostatní plochy činí 36 576 m2.
U ZPF se jedná o pozemky bonitní třídy BPEJ 83421, 83524 a 87541 zařazené do I., II. a V.
třídy ochrany zemědělského půdního fondu.
Z hlediska vlivu na obyvatele lze konstatovat, že provedení plánované rekonstrukce silnice
II/303 nepovede k překročení platných imisních a hlukových limitů u obytných objektů v okolí
posuzované komunikace.
Vybudováním oznamovaného záměru dojde k podstatnému zvýšení bezpečnosti a plynulosti
silničního provozu a ke zvýšení propustnosti tohoto úseku silnice II/303.
Zvýšením bezpečnosti dopravy lze očekávat snížení četnosti havárií vozidel a tím i snížení
možnosti úniku závadných látek do povrchových a podzemních vod.
Základní varianta i varianta ekodukt mají přibližně stejnou délku. Podstatný rozdíl je ve
výškovém řešení těchto variant.
Základní varianta zachovává v km 23,070 – 23,170 stávající podélný sklon větší než 10 %,
který tvoří v zimním období častou překážku při výjezdu nákladních vozidel těsně před
vrcholem táhlého stoupání ve směru z Broumova.
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Oproti tomu ve variantě ekodukt je max. podélný sklon před vrcholem snížen na 6-8 % (při
nejkomfortnější variantě dokonce na 6 %) a navíc je část tohoto max. sklonu kryta vlastním
ekoduktem před nepříznivými klimatickými podmínkami.
Při realizaci varianty ekodukt by byla snížením podélného sklonu a částečným zakrytím
silnice ekoduktem zlepšena sjízdnost silnice II/303 pro nákladní vozidla zejména v zimním
období.
Byly řešeny výpočtové varianty v oblasti vlivů na ovzduší a vlivů hluku, které jsou popsány u
přísl. kapitol.
Rozdíly mezi variantami lze nalézt u vlivů na ovzduší, vlivů na vodu, vlivů na horninové
prostředí a přírodní zdroje a vlivů na faunu, flóru a ekosystémy.
Vlivy na ovzduší
Porovnání bylo provedeno pro emisní hodnoty při složení a intenzitě dopravy ve dvou
časových horizontech, pro rychlost 70 km/h a podélný sklon vozovky až 10 %, a to pro rok
2005 (charakteristika stávajícího stavu) a pro rok 2020 po realizaci záměru.
Řešena byla základní varianta, která vykazuje větší vlivy na ovzduší, protože stoupání zde
představuje až 10 %. Toto stoupání vykazuje vyšší emisní faktory než při nižším stoupání ve
variantě ekodukt, která bude mít o něco menší (v řádu desetin – jednotek procent) vlivy na
ovzduší.
Po realizaci uvažovaného záměru dojde k vybudování stoupacích pruhů, které umožní
předjíždění pomalých vozidel ve stoupání, které vede k provozu spalovacích motorů
v optimálních podmínkách, kdy vykazují nejnižší emise.
V dalších letech se bude se změnou složení vozového parku směrem ke kvalitnějším vozům
a s rostoucí kvalitou nových vozů situace i přes předpokládaný růst dopravní intenzity
zlepšovat.
Vlivy na vodu
Základní varianta se jeví příznivější a to z těchto důvodů:
-

výrazně hlubší zásah do rostlého podloží ve variantě ekodukt by si vynutil existenci
samostatné silniční kanalizace v tomto prostoru – likvidace těchto odkanalizovaných
vod by však v daném území byla legislativně výrazně problematičtější

-

v prostoru ekoduktu se očekává přímý kontakt s bazálními vrstvami křídových hornin
- horninami spodního turonu a cenomanu, tedy hornin tvořících vodohospodářsky
nejvýznamnější a využívané spodní kolektory A1 a A2 v Polické pánvi

Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Významně vyšší vlivy lze očekávat ve variantě ekodukt, kde se počítá se snížením
podélného stoupání a tím pádem i s větším zářezem. Tyto vlivy jsou dále umocněny
následujícím rozborem:
Záměr se dotýká evidovaných sesuvných území s potencionálními sklony k nestabilitě.
Jednoznačně nejvýznamnější a zasluhující mimořádně zvýšenou pozornost při přípravě i
realizaci stavby je oblast sesuvného území e.č. 5295 – Vernéřovice, které protíná danou
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silnici cca v km 23,100 – 23,500. Je velmi pravděpodobné že daný prostor je postižen
intenzivní tektonickou poruchou - patrně pokračováním křinického zlomu, který se dále
patrně protíná s již uvedeným bělským zlomem. Na takto výrazně tektonicky postižené
oblasti jsou potom vázány i četná povrchově nestabilní území. Navíc se v tomto prostoru
očekává výskyt samého okraje křídových hornin spodně turonského až cenomanského stáří.
Tyto indicie zde potvrzuje i morfologie terénu svým výrazně strmým svahem na straně
zářezu a hlubokou roklí na násypové straně - vlevo staničení silnice. Tyto velmi složité
geotechnické poměry v tomto prostoru tak jednoznačně hovoří pro upřednostnění základní
varianty, oproti variantě s ekoduktem. Realizace varianty s ekoduktem je zde sice
proveditelná, ale jeho stavba kromě výrazně zvýšených nákladů např. na zakládání, zajištění
stability i dočasně odtěžených nebo přitížených strmých svahů může být postižena četnými
nepředvídatelnými problémy, které bude nutné řešit až v průběhu stavby s nutností úplného
vyloučení provozu na dopravně silně vytížené silnici II/303 apod. Samozřejmostí při výběru
této varianty by byla nutnost výrazného navýšení rozsahu a nákladů nejen na stavbu, ale i na
průzkumné geotechnické práce.
Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Z hlediska variant lze u varianty ekodukt očekávat mírně nižší vlivy, protože lépe převede
migrační cesty, zejména pro savce. Na druhé straně na ekodukt budou navazovat opěrné
gabionové stěny, které ve svém prostoru migraci znemožní.
Situaci dále komplikuje fakt, že v základní variantě prakticky neexistuje optimální bezkolizní
průchod pro velké savce.
Vlivy na krajinu a krajinný ráz
Vlivy obou variant z tohoto aspektu jsou v detailu rozdílné, ale velikostí a významem
srovnatelné.
Na základě celkového detailního posouzení lze konstatovat, že z hlediska vlivů na životní
prostředí jsou obě řešené varianty akceptovatelné s tím, že základní varianta je vhodnější.
Realizace záměru nebude mít žádný vliv na hmotný majetek ani kulturní památky.
Na základě provedeného hodnocení vlivů záměru II/303 rozšíření o stoupací pruhy v úseku
km 21,5 – 25,5 a plánované cyklostezky na životní prostředí, je možno konstatovat, že návrh
splňuje požadavky ochrany životního prostředí a zdraví obyvatel a není v kolizi
s navrhovaným funkčním využitím území. Za podmínek, které jsou uvedeny v rámci kapitoly
D.IV. dokumentace lze doporučit realizaci uvažovaného záměru.
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ČÁST H - Přílohy
1.

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou
územně plánovací dokumentací

2.

Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění
zákona č. 218/2004 Sb.

3.

Poloha záměru

4.

ÚSES

5.

Dendrologický průzkum

6.

Seznam kácených dřevin

7.

Hodnocení vlivu záměru na lokality Natura 2000 (podle §45i zákona 114/1992 Sb.)

8.

Biologické průzkumy
-

Podrobný popis míst křížení silnice s migračními trasami živočichů

-

Odborné zhodnocení funkčnosti technických prvků navržených pro bezpečné překonání
silnice živočichy

-

Výsledky biologického hodnocení dotčeného území pro jarní, letní a podzimní aspekt,
zhodnocení vlivu záměru na zjištěné druhy a podrobnější posouzení vlivu navržených variant
stavby na floru a faunu

-

Posouzení vlivu stavby na jeden z hlavních předmětů ochrany Ptačí oblasti Broumovsko –
výra velkého, včetně ověření lokalit hnízdišť tohoto druhu

9.

-

Posouzení vlivu stavby na chráněné druhy rostlin v průběhu celého vegetačního období.

-

Posouzení vlivu stavby na migrující živočichy v průběhu celého kalendářního roku a
posouzení navržených variant s ohledem na nalezené druhy

Ozřejmení geologických, hydrogeologických a vodohospodářských poměrů území

10. Podrobnější posouzení vlivu navržených variant stavby na dochovanou hodnotu
krajinného rázu se zaměřením na partii stoupání od Honského rybníku a variantu
ekoduktu
11. Fotodokumentace
12. Situace záměru M 1 : 15 000 s přehledem kladu listů v M 1 : 1 000
13. Situace záměru M 1 : 1 000 – varianta základní a varianta ekodukt
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Datum zpracování dokumentace: 28.11.2008
Jméno, příjmení, adresa a telefon zpracovatele dokumentace a osob, které se podílely na
zpracování dokumentace:

RNDr. Vladimír Ludvík – zpracovatel dokumentace
-

držitel autorizace ke zpracování dokumentace a posudku dle §19 a §24 zák. č.
100/2001 Sb. - č. osvědčení 5278/850/OPV/93, č. autorizace 46170/ENV/06

Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové
tel: 498 500 363, 603 224 626, fax: 498 500 320, e-mail: ekoteam@wo.cz
Ing. Michal Plodek – vlivy hluku
RNDr. Veselý Jiří
-

autorizovaná osoba pro hodnocení podle §45i – „Natura“ - č. autorizace 630/709/05
podle zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění

-

autorizovaná osoba pro hodnocení podle §67 – „Biologické hodnocení“ - č.
autorizace OEKI/1595/05 podle zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění

Ing. Petr Čihák
-

osvědčení odborné způsobilosti v oboru inženýrská geologie, rozhodnutí MŽP ČR č.j
6304/630/33279/01

-

osvědčení odborné způsobilosti v oboru hydrogeologie, rozhodnutí MŽP ČR č.j.
2316/660/31829/ENV/05
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ÚSES
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Hodnocení vlivu záměru„Rozšíření II/303 o stoupací pruh v úseku km
21,5 až 25,5 a plánované cyklostezky“ na lokality Natura 2000.

Hodnocení je zpracováno podle §45i zákona 114/92 Sb.

Zpracoval RNDr. Jiří Veselý
Listopad 2008

Hodnocení rekonstrukce a rozšíření II/303 na lokality Natura 2000

RNDr. Jiří Veselý
autorizovaná osoba pro hodnocení dle §45i zák. 114/92 Sb., Č. autorizace 630/709/05
Zpracovatel: RNDr. Jiří Veselý

Spolupráce: Mgr. Stanislava Čížková
Konzultace : Josef Vrána

Tel :731 184723
Email: vesely.jiri@seznam.cz
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1. Úvod
Důvodem ke zpracování této práce žádost zpracovatele oznámení RNDr. Vladimíra Ludvíka,
zastupujícího společnost Ekoteam, Veverkova 1343, Hradec Králové.
Žadatel při předložení záměru příslušnému orgánu ochrany přírody, kterým je Agentura
ochrany přírody a krajiny České republiky - Správa chráněné krajinné oblasti Broumovsko,
byl ve stanovisku vydaném pod č.j. 03190/BR/2007 ze dne 12.11.2007 informován o
skutečnosti, že nelze vyloučit významný vliv záměru „Rozšíření II/303 o stoupací pruh
v úseku km 21,5 až 25,5 a plánované cyklostezky“, na lokality Natura 2000.
Na základě uvedených skutečností je zpracováno hodnocení dále posuzovaného
záměru.
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2. Záměr
2.1.Popis současného stavu
Hodnocená lokalita leží mezi obcí Pěkov a městem Broumov. Jedná se o úsek téměř tří
kilometrů překonávající lesní celek pod Honským Špičákem. Celý úsek je v členitém terénu.
V části mezi Pěkovem a začátkem lesního úseku je trasa stávající silnice vedena mezi
trvalými travními porosty. Nejvyšší bod je překonán na počátku lesního úseku. Odtud je trasa
vedena lesním úsekem. Les je různé kvality. Místně se jedná o bukový les s kvalitním
bylinným podrostem, v některých úsecích je les smrkový. Trasa překonává několik drobných
vodních toků. V jejich poměrně úzkých nivách je les tvořen převážně olší. Trasa míjí ve starý
lom, kde dominující dřevinou okolí lomu je borovice. Po vystoupení silnice z lesa vede ve
větší míře mezi ornou půdou.

2.2. Popis záměru
Základní identifikační údaje
Název stavby: Rozšíření II/303 o stoupací pruh v úseku km 21,5 až 25,5 a plánované
cyklostezky
Investor: SÚS Královéhradeckého kraje
Katastrální území: Pěkov
Obec: Pěkov
Kraj: Královéhradecký
Celá realizace záměru je rozdělena do následujících částí. Části se liší technologií a velikostí
zásahu do blízkého okolí stávající silnice.

Popis jednotlivých stavebních objektů
Rozšíření o stoupací pruhy.
V km 22,3 – 25,0 dojde k rozšíření vozovky tak, aby bylo možné zvětšení počtu
jízdních pruhů ze dvou na tři – rozšíření o stoupací pruh. Původní silniční povrch bude
odfrézován o 5 cm, poruchy budou lokálně sanovány a bude nanesen nový dvovrstevný
povrch.

Oprava vozovky
V km 22,30 – 23,150 bude odfrézována 5cm silná vrstva z vozovky a provedena
pokládka nového povrch. Starý odfrézovaný materiál bude na místě recyklován (za studena).
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Nová konstrukce vozovky.
V km 24,500 – 25,160 nové směrové a výškové vedení silnice. Nová konstrukce
vozovky. Část úseku leží v Ptačí oblasti Broumovsko.

Neupřesněné objekty.
Součástí záměru jsou neupřesněné objekty, kterými jsou ekodukt v km 23,020 –
23,100.
Dalším objektem je cyklistická stezka vedoucí v souběhu se silnicí II/303 v celém úseku.
Tato stavba není nijak v záměru identifikována. V mapových podkladech je pro uvedený
prvek záměru udržována územní rezerva. Lze proto očekávat, že cyklistická stezka bude
vedena v souběhu v bezprostředním kontaktu s komunikací.

3. Použité zdroje informací a jejich časové určení.
Pro zpracování této práce byla použita dokumentace k územnímu řízení záměru. Pro potřeby
tohoto zpracování byl záměr konzultován s Josefem Vránou, zpracovatelem návrhu ptačí
oblasti Broumovsko.
V neposlední ředě bylo použito stanovisko pod č.j. 03190/BR/2007/, jako místně a věcně
příslušného orgánu ochrany přírody. Stanovisko je uvedeno v příloze č.1
. Dále byla použita data AOPK ČR dodaná ve formě vrstvy SHP a DBF z nálezové databáze
© AOPK ČR 2008. a vrstva hranic PO. Informace byly použity také z oficiálních stránek
MŽP (www.env.cz)
Pro hodnocení uvedeného záměru lze konstatovat, že podklady jsou dostačující.

4. Základní charakteristika území
Ptačí oblast zahrnuje prakticky všechny významné pískovcové (kvádrové pískovce) celky
nalézající se v CHKO Broumovsko (Broumovské stěny, Adršpašsko-teplické skály, Ostaš
Kočičí skály). Broumovsko spadá do geomorfologického celku Broumovské vrchoviny. Reliéf
je velmi pestrý, charakterizován skalními městy i plochými kotlinami. Pro Broumovské stěny
jsou charakteristické pseudokrasové jeskyně. V oblasti Broumovska převládají hnědé půdy.
V území se vyskytuje poměrně vysoké procento starých jehličnatých i listnatých lesů a také
suťové listnaté a smíšené lesy na prudkých okrajových svazích křídových kuest. Vzácná
květena se vyskytuje zejména v suťových lesích a strmých svazích údolí a kuest, v
inverzních polohách a roklích skalních měst, také na loukách a mokřadech.

6

Hodnocení rekonstrukce a rozšíření II/303 na lokality Natura 2000

4. Identifikace potenciálně dotčených lokalit
Předpokládaný záměr je realizován v Ptačí oblasti Broumovsko (CZ 0521014) a v blízkosti
EVL Broumovské stěny (CZ 0520518).
Z uvedených důvodů lze identifikovat možný vliv na PO Broumovsko a EVL Broumovské
stěny.

5. Definice možných vlivů záměru na hlavní předmět ochrany
Ptačí oblasti a Evropsky významné lokality.
Východisko pro definici vlivů a aktualizace stavu.

Popis druhů, stanovišť a aktualizace výskytu v PO a EVL.
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus).
Popis druhu a nároky na prostředí: Svrchu je zbarven tmavě šedě, hruď je světlá až bílá s
příčným vlnkováním, které je u mladých ptáků podélně orientované. Po stranách zobáku je
charakteristický tmavý vous. Zbarvení může být variabilní v důsledku vypouštění uměle
odchovaných jedinců a ptáků ulétlých sokolníkům. K hnízdění využívá především skalní
stěny, dále i hnízda jiných dravců a dokonce výškové stavby. Stav a rozšíření v Evropě
Těžiště evropského rozšíření sokola je ve Středomoří a na britských ostrovech a Rusku. V
ostatních částech Evropy je hnízdí ostrůvkovitě. Obývá všechny typy prostředí od horských
po kulturní krajinu nížin. Je však závislý na vhodném hnízdišti - skalních útvarech. Umístění
hnízd na budovách a dalších konstrukcích je stále častější. V řadě evropských států byl
zaznamenán mírný nárůst populace. Ochrana a rozšíření v ČR Až do poloviny dvacátého
století hnízdil sokol stěhovavý pravidelně na našem území. Po té nastal pokles a v
sedmdesátých letech nebylo prokázáno ani jediné hnízdění. Nejzávažnějšími příčinami jsou
rušení na hnízdištích, vybírání vajec a mláďat, odstřel a kontaminace tělních tkání
organochlorovými pesticidy. Od osmdesátých let se počet sokolů začal postupně zvyšovat
částečně přirozeným šířením ze západu, zčásti snad i umělým posilováním populace. V
současnosti hnízdí v ČR několik párů. Sokoli úspěšně vyhnízdili na věži Týnského chrámu v
centru Prahy.
Stav populace v blízkosti záměru je známý a nejbližší hnízdo je dostatečně vzdáleno. Pro
dospělé ptáky ale i pro mladé jedince nepředstavuje záměr významnou hrozbu.
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Lokality, ve kterých je druh hlavním předmětem ochrany
CZ0421006 Labské pískovce
CZ0521014 Broumovsko
Lokality, ve kterých se druh vyskytuje
CZ0311041 Šumava
CZ0411002 Doupovské hory
CZ0511008 Jizerské hory
CZ0521009 Krkonoše
CZ0621032 Podyjí
CZ0711017 Jeseníky

Výr velký (Bubo bubo)
Popis druhu a nároky na prostředí: Naše největší sova, výrazná jsou pera ve tvaru oušek na
poměrně veliké hlavě. Má oranžové oči, celkové zbarvení je žlutohnědé s tmavými skvrnkami
na celém těle. Výr velký je schopen využít rozmanité typy prostředí od pouští po severské
jehličnaté lesy. Základní podmínkou je možnost úkrytu ve skalách, v balvanech nebo i v
menších lesních porostech. Může se přizpůsobit i sekundárně vzniklým lokalitám např. v
kamenolomech nebo na zříceninách hradů a to i v blízkosti lidí. Stav a rozšíření v Evropě
Tento druh s palearktickým rozšířením v Evropě chybí v její nejsevernější části, na Islandu a
ve Velké Británii. S výjimkou Pyrenejského poloostrova je velmi vzácný v západní Evropě.
Naopak poměrně hojný je v jižní Francii, na Balkáně a ve střední Evropě. Těžištěm rozšíření
je Finsko a Rusko. Během 20. století zaznamenala evropská populace výrazný pokles
hlavně v důsledku přímého pronásledování. Na stavy v jižní Francii a ve Španělsku měla vliv
i epidemie mixomatózy králíků, jakožto hlavní kořisti. Od poloviny 20. století dochází k
pomalému zvyšování počtu v některých zemích především západní Evropy. V 70. až 90.
letech se prokázal opětovný slabý pokles početnosti ve východní a jižní části evropského
areálu. Ochrana a rozšíření v ČR V současnosti se u nás výr velký vykytuje prakticky na
území celého státu, s výjimkou bezlesých oblastí v Polabí, na jižní a severovýchodní Moravě.
Obývá skalnatá území v nížinách i horské lesy ve vyšších polohách, významným a tradičním
útočištěm jsou srázy říčních údolí velkých řek. Na začátku 20. století byl u nás přímým
pronásledováním téměř vyhuben. Díky zákonné ochraně se podařilo dosáhnout pomalému
zvyšování početnosti až do 90. let. V současnosti se tento trend patrně zastavil.
Shodný trend je pozorován také v PO Broumovsko. Lokalizaci obsazených hnízd v blízkosti
záměru byla ověřena v hnízdní sezóně 2008. V blízkém okolí záměru nebyl zjištěn výskyt
volajícího samce. Tento stav je ověřen i ve více letech (konzultace Vrána J.,). Nejbližší
ověřené hnízdiště je vzdáleno cca 1200m vzdušnou čarou od záměru. Také toto hnízdiště
bylo v letošní hnízdní sezóně aktivní (v jarním období byla pozorována přítomnost volajícího
samce).
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Lokality, ve kterých je druh hlavním předmětem ochrany
CZ0211001 Křivoklátsko
CZ0311034 Údolí Otavy a Vltavy
CZ0411002 Doupovské hory
CZ0421006 Labské pískovce
CZ0521014 Broumovsko
Lokality, ve kterých se druh vyskytuje
CZ0311033 Třeboňsko
CZ0311040 Boletice
CZ0311041 Šumava
CZ0421004 Novodomské rašeliniště - Kovářská
CZ0421005 Východní Krušné hory
CZ0511007 Českolipsko - Dokeské pískovce a mokřady
CZ0511008 Jizerské hory
CZ0521009 Krkonoše
CZ0621029 Pálava
CZ0621032 Podyjí
CZ0711016 Králický Sněžník
CZ0711017 Jeseníky
CZ0721023 Horní Vsacko
CZ0721024 Hostýnské vrchy
CZ0811022 Beskydy

EVL Broumovské stěny
Geomorfologie: Broumovské stěny představují východní, geomorfologicky nejvýraznější část
vnějšího pásma kuest Polické vrchoviny. Hřeben Broumovských stěn je ve směru SZ-JV
dlouhý asi 12 km a je tvořen jednoduchým asymetrickým hřebenem na severu a skupinou
strukturních plošin na jihu, dále k JV za sedlem Machovský kříž geologicky i geomorfologicky
zcela shodný terén pokračuje českou částí Stolových hor. Broumovské stěny jsou budovány
převážně kvádrovými pískovci středního turonu, jejichž souvrství je ukloněno jihozápadním
směrem. V závislosti na tomto úklonu vrstev jsou svahy směrem do Polické pánve mírné,
zato k SV do rovinaté Broumovské kotliny upadá hřeben příkrými skalními stěnami a
prudkými svahy s převýšením i přes 300 metrů. Erozí a dalšími procesy postupné denudace
terénu byl na Broumovských stěnách obnažen skalní masív, na kterém pak vznikl velice
členitý a pestrý pseudokrasový reliéf skalních hřebenů, kaňonů, roklí a soutěsek, fantaskních
skalních stěn, věží a také jeskyní a propastí. Další informace viz Kopecký J. a kol. (2001).
Nadmořská výška: 438 m (nad Studenou Vodou) – 773 m (Božanovský Špičák).
Klimatická oblast : Převážná část hřebene a jihozápadní svahy s divokým skalním reliéfem
krytým lesními porosty jsou řazeny do klimaticky chladné oblasti a rajonu CH7, jen nejnižší
svahy a úpatí spadající k SV-JV do Broumovské kotliny mají řazení do klimaticky mírně teplé
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oblasti a rajonu MT2 (viz Quitt 1971). Výjimečný mezoklimatický a mikroklimatický charakter
vykazují ty části území, kde je skalní terén v husté frekvenci vertikálních puklin a rozsedlin
kvádrovitě načleněn do formy charakteru pískovcového skalního města s výškovým rozpětím
10-20 m (a větším). Tento geomorfologický charakter má více částí terénu s vazbou na
hřebenové partie Broumovských stěn i Stolových hor (silně načleněnou hřebenovou hranu
kuesty) a stejně načleněné okraje strukturních plošin a roklí. V zastíněných částech
hlubokých roklí, v rozsedlinách a četných pseudokrasových jeskyních a propastech se tvoří
výrazná klimatická inverze, která umožňuje, aby v těchto podchlazených a extrémně vlhkých
prostorách setrvával firn a led až do počátku letního období, což je v těchto středních
nadmořských výškách mimořádné. Souběžně s hřebenem Broumovských stěn ve směru SZJV

probíhá

hranice

výrazného

klimatického

předělu

mezi

„českou“

a

„slezkou“

(kontinentálnější) klimatickou oblastí. Častý rozpad nízké oblačnosti na tomto rozhraní
přináší zvýšené imisní zátěže z ovzduší i ze srážek a negativní ovlivnění lesních
ekosystémů, především v návětrných a hřebenových partiích Broumovských stěn. Tyto partie
vykazují i vyšší počet dnů s mlhou (z nízké oblačnosti), v zimě s častou tvorbou silných
jinovatek a námraz, poškozujících rovněž lesní porosty.
Biota Fytogeografické zařazení: f. obvod: Českomoravské mezofytikum okres: Sudetské
mezihoří podokres: Broumovské stěny(Broumovská kotlina)
Hlavní předměty ochrany EVL Broumovské stěny
Stanoviště

4030
8220
8310
9110
9130

Evropská suchá vřesoviště
Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů
Jeskyně přístupné veřejnosti
Bučiny asociace Luzulo-Fagetum
Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉ LOKALITY Z HLEDISKA BOTANICKÉHO.
Studované biotopy, kde se uskutečnil floristický průzkum se nacházejí podél silnice II.
třídy 303 mezi obcemi Pěkov-Broumov, okres Náchod, kraj Královéhradecký, k. ú. Hony,
Křinice, Jetřichov. Nadmořská výška se zde pohybuje cca od 590 - 480 m n. m.
Zájmové území se nachází v CHKO Broumovsko a v Ptačí oblasti Broumovsko. V km
23,000–23,500 tvoří jižní okraj silnice II/303 hranici I. zóny ZCHÚ – NPR Broumovské
stěny která je současně i Lokalitou soustavy Natura 2000 - CZ0520518 Broumovské stěny
(Evropsky významná lokalita ČR a Ptačí oblast) z důvodu výskytu nejcennějších
přírodních a přírodě blízkých ekosystémů skalních oblastí. V úseku cca km 24,780–
24,800 tvoří severní okraj silnice II/303 hranici další vyhlášené I. zóny ZCHÚ, která je
významná především výskytem společenstva vlhké louky ze svazu Calthion palustris,
které je zde vyvinuto v poměrně kvalitní podobě.
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Provedeným terénním mapováním bylo zjištěno, že v úseku plánovaného rozšíření
silnice II/303 zpevněný povrch silnice přechází v bylinné lemy nebo linie s podílem dřevin,
které navazují dále na komplex lesa, luční porosty, polní monokulturu, vodní plochu, vodní
tok a antropogenní plochy. Vegetace okrajů silnice II/303 je přerušená pouze v úsecích
křížení s cestami.
V zájmovém úseku silnice II. třídy 303 tvoří nezpevněné okraje vozovky nízké, řídké a
nezapojené porosty jednoletých druhů třídy Polygono arenastri-poëtea annuae a
vytrvalých druhů svazu Cynosurion cristati1 (Matricaria discoidea, Polygonum aviculare
agg., Plantago major subsp. major, Spergularia rubra, Poa annua subsp. annua, Sagina
procumbens, Achillea millefolium, Taraxacum sect. Ruderali, Lolium perenne, Ranunculus
repens).
Okraje vozovky přecházejí v úsecích mimo les v travinobylinné porosty, které jsou
pravidelně sečené, víceméně zapojené s celkovou pokryvností 90-100%. Jedná se o
antropicky podmíněnou vegetaci v jejíž druhovém složení se vyskytují mezofilní a nitrofilní
druhy květnatých lučních porostů svazu Arrhenatherion elatioris společně s druhy
ruderálních stanovišť, čímž dochází k prolínání přirozené luční vegetace s apofytními
ruderálními společenstvy. Druhy, které určují ráz porostu, jsou zejména trávy
Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata, Alopecurus pratensis, Poa pratensis a
dvouděložné byliny Geranium pratense, Heracleum sphondylium subsp. sphondylium,
Centaurea jacea subsp. angustifolia, Leucanthemum vulgare agg., Pastinaca sativa s. lat.,
Rumex acetosa. V nižší vrstvě bylinného patra se uplatňují Achillea millefolium, Cerastium
holosteoides subsp. triviale, Medicago lupulina, Spergula arvensis, Taraxacum sect.
Ruderalia, Trifolium pratense subsp. pratense, Vicia sepium, Veronica chamaedrys.
Vysokou stálost zde vykazují také okoličnaté byliny (Aegopodium podagraria,
Chaerophyllum aromaticum, Anthriscus sylvestris), ruderální a synantropní druhy jako
např. Artemisia vulgaris, Cirsium arvense, Lolium perenne, Potentilla anserina, P. reptans,
Ranunculus repens, Rumex obtusifolius, R. crispus, Glechoma hederifolia, Arctium
tomentosa, Urtica dioica. Na výslunných a svažitých stanovištích je výrazná přítomnost
Festuca rubra s. lat., Agrostis capillaris, Trisetum flavescens, Festuca ovina s. lat., Lotus
corniculatus, Leucanthemum vulgare agg., Avenula pratensis subsp. pratensis, Galium
album, Fragaria vesca, Campanula rapunculoides, Myosotis arvensis, Rubus spp.,
Knautia arvensis subsp. arvensis, Hieracium murorum, Silene latifolia subsp. alba, Rumex
acetosella subsp. acetosella, Veronica officinalis, Ajuga reptans. Ve vlhčích lesních
úsecích podél silnice II/303 v bylinném patru dominují druhy jako Cirsium heterophyllum,
Petasites albus, Ranunculus repens, Cirsium oleraceum, Dactylis glomerata,
Chaerophyllum aromaticum, Stellaria nemorosa, Symphytum officinale, Poa pratensis,
Lychnis flos-cuculi. Travinobylinné lemy silnice jsou v mimolesních úsecích pomístně
doplněné dřevinným patrem (Salix caprea, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsir,
Prunus domestica).
Luční porosty zájmového území jsou z hlediska hospodaření zařazeny do podopatření
B.2. Mezofilní a vlhkomilné louky (MVL), management B.2.1 - hnojené MVL a
management B.2.2 -nehnojené MVL s možností jedné seče (OSA II: Zlepšování životního
prostředí a krajiny Programu rozvoje venkova ČR). Jsou zcela zapojené druhově středně
1
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bohaté a svým složením odpovídají různě degradovaným fázím svazu Arrhenatherion
elatioris2 bez výraznějších diagnostických druhů, s dominantními vysokostébelnými
trávami dosahující výšky až 1 m a pokryvností dvojvrstevného bylinného patra zpravidla
80-100%. Ráz porostu určují zejména Dactylis glomerata, Alopecurus pratensis, Festuca
rubra s. lat., Arrhenatherum elatius, Trisetum flavescens, Poa pratensis a dvouděložné
byliny Geranium pratense, Heracleum sphondylium subsp. sphondylium, Trifolium
pratense, T. repens, Pastinaca sativa s. lat., Rumex acetosa, Cerastium holosteoides
subsp. triviale, Plantago major, Taraxacum sect. Ruderalia, Vicia cracca, Veronica
chamaedrys a několik dalších nitrofilních a synantropních druhů (Artemisia vulgaris,
Potentilla anserina, Tanacetum vulgare, Rumex obtusifolius). Z botanického hlediska je
nejvýznamnější druhově bohatá louka (východně od silnice pod lesem cca km 22,400),
s vyšším výskytem druhů jako Leucanthemum vulgare agg., Lotus corniculatus, Knautia
arvensis subsp. arvensis,, Galium album subsp. album, Centaurea jacea subsp.
angustifolia, Vicia sepium, Campanula patula tvořící před první sečí výrazně květnatý
pozdně jarní aspekt.
V I. zóně ZCHÚ severně od silnice km cca km 24,780 – 24, 800 zaznamenáme vlhkou
louku s výskytem širokolistých bylin (Angelica sylvestris, Bistorta major, Cirsium palustre,
C. oleraceum) a trav (Holcus lanatus, Anthoxanthum odoratum, Briza media, Agrostis
stolonifera, Festuca rubra s. lat., Alopecurus pratensis). Struktura porostů není určována
dominancí jednoho druhu a společenstvo se vyznačuje společným výskytem druhů
vlhkých luk svazu Calthion palustris (Sanguisorba officinalis, Ranunculus auricomus agg.,
Cruciata glabra, Galium uliginosum, Lotus uliginosus, Myosotis palustris agg., Cardamine
pratensis, Lychnis flos-cuculi, Alchemilla vulgaris agg. aj.). Významný je výskyt druhu
Listera ovata.
Lesní porosty zájmového území se rozkládají v jedlobukovém vegetačním stupni.
Rekonstrukčně je lze charakterizovat, svazem Luzulo-Fagion. Fytocenózy se vyznačují
jednoduchou vertikální strukturou – většinou jsou tvořeny pouze stromovým a bylinným
patrem, která jsou druhově velmi chudá. Na hlubších půdách je stromové patro zapojené na
extrémnějších stanovištích s mělčí půdou je zápoj rozvolněný. V celkové skladbě porostů
převládá asi z 80% Picea abies. Významně je zastoupena Betula pendula, dále Fagus
sylvatica, Larix decidua méně Pinus sylvestris, Acer pseudoplatanus, Sorbus aucuparia
subsp. aucuparia. Pokryvnost bylinného patra kolísá v souvislosti se zastíněním stromového
patra. V roli dominanty se střídají Rubus fruticosus agg., Avenella flexuosa, Vaccinium
myrtillus, Melampyrum pratense nebo Calamagrostis villosa. V druhové garnituře se dále
uplatňuje skupina nenáročných druhů řádu Fagetalia jako Prenanthes purpurea, Galium
odoratum, Galeobdolon montanum, Moehringia trinervia, Mycelis muralis, Senecio ovatus,
Viola reichenbachiana. Dosti pravidelně se setkáme s mechovým patrem většinou s nižší
pokryvností. V podmáčených lokalitách dominují ve stromovém patře Alnus glutinosa,
Fraxinus excelsior, Salix caprea v byliném patře Juncus conglomeraatus, Stelaria graminea,
Myosotis palustris agg., Alopecurus geniculatus, podél drobných vodních toků můžeme
zaznamenat i slabě vyvinutý jarní aspekt (Ficaria verna subsp. bulbifera, Anemone
nemorosa, Primula elatior).Při okraji s komunikací ve fytocenóze významného zapojení
dosahují listnáče jako Acer pseudoplatanus, A. platanoides, Fraxinus excelsior, Tilia cordata,
2
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Salix caprea, Sorbus aucuparia subsp. aucuparia, některé keře jako Corylus avellana,
Sambucus nigra, S. racemosa, Ribes uva-crispa a v bylinné patře vedle acidofitů
zaznamenáme i některé náročnější druhy řádu Fagetalia jako např. Campanula
rapunculoides, Lathyrus vernus, Stellaria nemorum, Scrophularia nodosa, Petasites albus.
V úseku cca od km 24,000-27,700 se v SZ okraji lesního porostu s komunikací dominuje
v bylinném patře Pteridium aquilinum. Holiny zájmového území jsou zalesněny výsadbami
Pice abies, Pinus sylvestris, Larix decidua a listnáčů s expandující Betula pendula, Sorbus
aucuparia subsp. aucuparia a ostružiníky (Rubus idaeus, R. fruticosus agg.) atd.
Bloky orné půdy mají v zájmovém území vzhledem k vyšší intenzitě obhospodařování
půdy, aplikací minerálních hnojiv a používáním chemických prostředků ochrany rostlin velmi
redukovanou druhovou skladbu plevelové vegetace. V ochuzeném společenstvu, které se
vyskytuje jen velmi sporadicky, dominují skutečně hospodářsky významné plevele jako
Avena fatua, Galium aparine, Fallopia convonvulus. Současně zde zaznamenáme i malé
procento plevelů z třídy Secalietea jako Brasica napus subsp. napus, Capsella bursapastoris, Lamium, amplexicaule, Lamium purpureum, Medicago lupulina, Raphanus
raphanistrum, Thlaspi arvense, Viola arvensis. V kontaktu s navazujícími biotopy je
segetálová vegetace obohacena o ruderálními druhy s dominantními C-stratégy (Artemisia
vulgaris, Dactylis glomerata, Echinochloa crus-gali, Urtica dioica) a synantropními taxony
(Cirsium arvense, Convonvulus arvensis, Elytrigia repens, Plantago lanceolata,
Tripleurospermum inodorum, Trifolium repens) a o druhy trvalých travních porostů
(Pastinaca sativa s. lat. Geranium pratense, Heracleum sphondylium, Cerastium
holosteoides subsp. triviale, Taraxacum sect. Ruderalia, Veronica chamaedrys).
Nezpevněné cesty se středním travnatým pásem jsou reprezentovány především druhy
snášející disturbanci z asociace vytrvalé travinné vegetace sešlapávaných míst Lolietum
perennis3 (Lolium perenne, Plantago major subsp. major, Taraxacum sect. Ruderalia, Poa
annua subsp. annua, Polygonum aviculare agg., Potentilla anserina) a druhy jílkových
pastvin Lolio perennis-Cynosuretum3 jako Achillea millefolium, Dactylis glomerata, Festuca
pratensis, Poa pratensis aj.
V travinobylinném ladu po asanaci rybníka v komplexu lesního porostu jižně od silnice
II/303 (km cca 24,600) zaznamenáme v porostu nitrofilní společenstva podmáčených a
zraňovaných ploch jako Ranunculus flammula, R. repens, Juncus efusus, J. conglomeratus,
Potentilla anserina, Agrostis stolonifera společně s mezofilními druhy vysoké plasticity,
s širší ekologickou amplitudou (Trifolium repens, T. pratense, Plantago major subsp. major,
Veronica chamaedrys, Dactylis glomerata).
Antropogenní plocha v lesním porostu s vyvinutou velmi sporadickou vegetací, která
přechází v travinobylinné porosty v jejichž druhovém složení se vyskytují mezofilní a
nitrofilní druhy květnatých lučních porostů svazu Arrhenatherion elatioris společně s druhy
ruderálních stanovišť, čímž dochází k prolínání přirozené luční vegetace s apofytními
ruderálními společenstvy. Spontánní sukcesí v kontaktu s lesním porostem zde můžeme
zaznamenat dřeviny jako Betula pendula, Populus tremula, Fraxinus excelsior, Sorbus
aucuparia, Salix caprea, Reynoutria japonica. Vyšší zápoj dřevin způsobuje nižší
3
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světelnou intenzitu bylinného patra, kde jsou z tohoto důvodu upřednostňovány
především nitrofyty a sciofyty jako Urtica dioica, Geranium robertianum, Rumex
obtusifolius, Anthriscus sylvestris, Cirsium arvense, Dactylis glomerata, Arctium lappa,
Artemisia vulgaris.
Vodní tok, který teče za silničním příkopem od křižovatky silnice II/303 se silnicí
III/30323 (na Jetřichov), je směrově i spádově upravený. Na březích zaznamenáme v
bylinném patře druhy jako Aegopodium podagraria, Chaerophyllum aromaticum, Cirsium
oleraceum, Achillea ptarmica, Festuca pratensis, Dactylis glomerata, Heracleum
sphondylium, Sanguisorba officinalis, Veronica chamaedrys, Anthriscus sylvestris,
Dactylis glomerata, Alopecurus pratensis, Poa pratensis s vyšší pokryvností se vyskytují
ruderální druhy (Galium aparine, Cirsium arvense, Urtica dioica). Přestože je vodní tok
směrově i spádově upravený představuje zachovalou a funkční nivu s vyvinutým druhově
pestrým dřevinným břehovým porostem (Alnus glutinosa, Betula pendula, Fraxinus
excelsior, Sambucus racemosa a druhy rodu Salix).

IDENTIFIKACE BIOTOPŮ ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ.
L5.4 Acidofilní bučiny.
Zaujímaly rekonstrukčně převážnou část území. Dnes je lesní porost tvořený převážně
smrkovými kulturami s vtroušenými Larix decidua, Pinus sylvestris a v byliném patře s
úspěšně regenerujícím Fagus sylvatica. Přirozené zastoupení druhů svazu Luzulo-Fagion
v byliném patře je dosti proměnlivé a velmi variabilní a z tohoto důvodu je někdy složité určit
mezistupeň k podjednotce X9A. Současně je společenstvo zachované jenom ve fagmentech
a jejich samostné mapování je prakticky nemožné.
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy.
Jednotka je zastoupena především olšinami ve fragmentech v komplexu lesa na
podmáčených lokalitách nebo podél drobných vodních toků s dominantní Alnus glutinosa
nebo Fraxinus excelsior. Keřové patro je husté a druhově bohaté (Sambucus nigra, S.
racemosa, Salix caprea aj.). V bylinném patře převažují vlhkomilné druhy se slabě vyvinutým
jarním aspektem (Ficaria verna subsp. bulbifera, Anemone nemorosa, Primula elatior).
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky
Biotopy jednotky jsou v zájmovém území zastoupeny pouze maloplošně a pouze tam,
kde se zachovala údržba tradičním způsobem. Vzhledem k intenzifikaci zemědělství a
eutrofizaci prostředí dochází ve fytocenózách luk k ochuzování o skupinu diagnostických
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druhů svazu Arrhenatherion a k převládnutí nitrofilních druhů. Tím dochází k přeměně v
jednotku X5-Intenzivně obhospodařované louky.
T1.5 Vlhké pcháčové louky
Pcháčová louka je vyvinuta v poměrně kvalitní podobě na lokalitě uvedené výše,
pravděpodobně byla negativně ovlivněna úpravou vodního toku. Existence společenstva je
podmíněna pravidelnou sečí v pozdním létě s odklizením travní hmoty. Významný je zde
výskyt druhu Listera ovata.
X2 Intenzivně obhospodařovaná pole.
X3 Extenzivně obhospodařovaná pole.
X5 Intenzivně obhospodařované louky
Druhově chudé s výsevy travních směsek, ve kterých nejčastěji převládají Alopecurus
pratensis, Dactylis glomerata, Trisetum flavescens, Trifolium pratense.
X6 Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla.
X9 Lesní kultury s nepůvodními dřevinami.
Podjednotka X9A - zabírá v mapovaném území největší rozlohu. Většina stanovišť
acidofilních bučin byla převedena na kultury jehličnanů. V porostech převažuje Picea abies,
místy jsou s různým zastoupením přimíšeny Larix decidua, Pinus sylvestris a Betula pendula.
Podjednotka X9B – můžeme je zaznamenat v těsné blízkosti antropogenních ploch.
X10 Paseky s podrostem původního lesa.
Jednotka zahrnuje holiny s acidofilní vegetací (především Avenella flexuosa, Vaccinium
myrtillus, V. vitis-idaea, Calamagrostis villosa aj.) a jen slabým zastoupením Betula pendula,
Sorbus aucuparia subsp. aucuparia, Rubus fruticosus agg. apod. Vývojem obvykle
přecházejí v jednotku X11.
X11 Paseky s nitrofilní vegetací.
Do této jednotky jsou řazeny holiny s expandující Betula pendula, Sorbus aucuparia
subsp. aucuparia, ostružiníky (Rubus idaeus, R. fruticosus agg.) atd.
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla.
Do této jednotky jsou zařazena rozvolněná dřevinná vegetace podél silnice II/303, které
v lesních úsecích přecházejí v podjednotku X9B
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Přehled zjištěných biotopů v zájmovém území k mapové příloze.
Segm. Biotop

1

T1.1, X5,
X13

2

T1.1, X5,
X13

3

T1.1, X5,
X13

4

X1

5

T1.1, X5

6

T1.1

7

X11

8

T1.1, X5,
X13

1.1.1.1 Charakteristika
Nezpevněné okraje vozovky tvoří nízké, řídké a nezapojené porosty
jednoletých druhů třídy Polygono arenastri-poëtea annuae a vytrvalých
druhů svazu Cynosurion cristati, které přechází v bylinné linie s podílem
druhů svazu Arrhenatherion a s podílem synantropních či ruderálních
trav a bylin, se zastoupením dřevin okolo 30% (Salix caprea, Acer
pseudoplatanus, Fraxinus excelsir).
Nezpevněné okraje vozovky tvoří nízké, řídké a nezapojené porosty
jednoletých druhů třídy Polygono arenastri-poëtea annuae a vytrvalých
druhů svazu Cynosurion cristati, které přechází v bylinné linie s podílem
druhů svazu Arrhenatherion a s podílem synantropních či ruderálních
trav a bylin, se zastoupením dřevin okolo 50% (Salix caprea, Acer
pseudoplatanus, Fraxinus excelsir, Prunus domestica).
Nezpevněné okraje vozovky tvoří nízké, řídké a nezapojené porosty
jednoletých druhů třídy Polygono arenastri-poëtea annuae a vytrvalých
druhů svazu Cynosurion cristati, které přechází v bylinné linie s podílem
druhů svazu Arrhenatherion a s podílem synantropních či ruderálních
trav a bylin, se zastoupením dřevin okolo 30% (Salix caprea, Acer
pseudoplatanus, Fraxinus excelsir).
Jednotlivá zástavba, zahrada rozvolněná, zatravněná, s vegetací okolo
50%, s mírným antropogenním ovlivněním.
Luční porosty zcela zapojené druhově středně bohaté a svým složením
odpovídají různě degradovaným fázím svazu Arrhenatherion elatioris
bez výraznějších diagnostických druhů.
Luční porost extenzivně využívaný, s vyznamným podílem
diafnostických druhů svazu Arrhenatherion, kosený nepravidelně.
Zalesnění druhy Pice abies, Pinus sylvestris, Larix decidua a listnáčů s
expandující Betula pendula, Sorbus aucuparia subsp. aucuparia a
ostružiníky (Rubus idaeus, R. fruticosus agg.) atd.
Nezpevněné okraje vozovky tvoří nízké, řídké a nezapojené porosty
jednoletých druhů třídy Polygono arenastri-poëtea annuae a vytrvalých
druhů svazu Cynosurion cristati, které přechází v bylinné linie na
výslunné mezi s výraznou přítomností Festuca rubra s. lat., Agrostis
capillaris, Trisetum flavescens, Festuca ovina s. lat., Lotus corniculatus,
Leucanthemum vulgare agg., Avenula pratensis subsp. pratensis,
Galium album, Fragaria vesca, Campanula rapunculoides, Myosotis
arvensis, Rubus spp., Knautia arvensis subsp. arvensis, Hieracium
murorum, Silene latifolia subsp. alba, Rumex acetosella subsp.
acetosella, Veronica officinalis, Ajuga reptans a s nižším podílem
synantropních či ruderálních trav a bylin. Při okraji s lesními porosty ve
fytocenóze dominují listnáče (Betula pendula, Sorbus aucuparia subsp.
aucuparia, Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus).
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Segm. Biotop

9

10

11

12

13

14

15

1.1.1.2 Charakteristika
Fytocenóza se vyznačují jednoduchou vertikální strukturou–tvořeny
pouze stromovým a bylinným patrem, která jsou druhově velmi chudá.
Ve skladbě porostů převládá asi z 80% Picea abies. Pokryvnost
X9A
bylinného patra kolísá v souvislosti se zastíněním stromového patra,
dominantu tvoří Rubus fruticosus agg. nebo Avenella flexuosa.
Nezpevněné okraje vozovky tvoří nízké, řídké a nezapojené porosty
jednoletých druhů třídy Polygono arenastri-poëtea annuae a vytrvalých
druhů svazu Cynosurion cristati, které přechází v bylinné linie na
výslunné mezi s výraznou přítomností Festuca rubra s. lat., Agrostis
capillaris, Trisetum flavescens, Festuca ovina s. lat., Lotus corniculatus,
Leucanthemum vulgare agg., Avenula pratensis subsp. pratensis,
T1.1, X5,
Galium album, Fragaria vesca, Campanula rapunculoides, Myosotis
X13
arvensis, Rubus spp., Knautia arvensis subsp. arvensis, Hieracium
murorum, Silene latifolia subsp. alba, Rumex acetosella subsp.
acetosella, Veronica officinalis, Ajuga reptans a s nižším podílem
synantropních či ruderálních trav a bylin. Při okraji s lesními porosty ve
fytocenóze dominují listnáče (Betula pendula, Sorbus aucuparia subsp.
aucuparia, Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus).
Fytocenóza se vyznačují jednoduchou vertikální strukturou–tvořeny
pouze stromovým a bylinným patrem, která jsou druhově velmi chudá.
X9A
Ve skladbě porostů převládá asi z 80% Picea abies. Pokryvnost
bylinného patra kolísá v souvislosti se zastíněním stromového patra,
dominantu tvoří Rubus fruticosus agg. nebo Avenella flexuosa.
Nezpevněné okraje vozovky tvoří nízké, řídké a nezapojené porosty
jednoletých druhů třídy Polygono arenastri-poëtea annuae a vytrvalých
druhů svazu Cynosurion cristati, které přechází v bylinné linie s podílem
acidofitů a některých náročnějších druhů řádu Fagetalia (Campanula
T1.1, X5, rapunculoides, Lathyrus vernus, Stellaria nemorum, Scrophularia
X13
nodosa, Petasites albus, Prenanthes purpurea) Při okraji s lesními
porosty ve fytocenóze dominují listnáče (Acer pseudoplatanus, A.
platanoides, Fraxinus excelsior, Tilia cordata, Salix caprea, Sorbus
aucuparia subsp. aucuparia, některé keře jako Corylus avellana,
Sambucus nigra, S. racemosa, Ribes uva-crispa).
Dominantní porost Picea abies s vtroušeným Larix decidua, v bylinném
patře významně zmlazuje Fagus sylvatica, pokryvnost bylinného patra
X9A,
kolísáv závislosti na zápojení stromového patra, dominantu tvoří
L5.4
bylinného patra střídavě Rubus fruticosus agg., Vaccinium myrtilus,
Avenella flexuosa a nenáročné druhy řádu Fagetalia.
Porost Picea abies, Larix decidua, Betula pendula, Fagus sylvatica
(vyšší zastoupení než u segm. 13), v podrostu dosahují vyšší
X9A,
pokryvnosti Vaccinium myrtillus, Avenella flexuosa, Calamagrostis
L5.4
villosa, Oxalis acetosella, Maianthemum bifolium, Prenanthes purpurea,
Hieracium murorum
Larix decidua, Pica abies, Pinus sylvestris, Betula pendula, v podúrovni
Fagus sylvatica, malého procenta zapojení dosahuje v některých
L5.4,
částech Sorbus aucuparia, Acer pseudoplatanus, v bylinném patře
S1.2
dosahují vyšší pokryvnosti Vaccinium myrtillus, Avenella flexuosa,
Dryopteris dilatata
17
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Dominantní porost Picea abies s vtroušeným Larix decidua, Pinus
sylvestris, Fagus sylvatica, v podrostuv zmlazuje Fagus sylvatica a
X9A,
Picea abies, pokryvnost bylinného patra kolísá v závislosti na zápojení
L5.4
stromového patra, dominantu tvoří střídavě Rubus fruticosus agg.,
Vaccinium myrtilus, Avenella flexuosa a dále se zde uplatňuje skupina
nenáročných druhů řádu Fagetalia.
Nezpevněné okraje vozovky tvoří nízké, řídké a nezapojené porosty
jednoletých druhů třídy Polygono arenastri-poëtea annuae a vytrvalých
druhů svazu Cynosurion cristati, které přechází v bylinné linie
s dominantním porostem Pteridium aquilinum a dalšími druhy jako
Ranunculus repens, Chaerophyllum aromaticum, Aegopodium
T1.1, X5,
podagraira, Dactylis glomerata, Taraxacum sect. Ruderalia, Artemisia
X13
vulgaris, Anthriscus sylvestris aj. Při okraji s lesními porosty ve
fytocenóze dominují listnáče (Acer pseudoplatanus, A. platanoides,
Fraxinus excelsior, Tilia cordata, Salix caprea, Sorbus aucuparia subsp.
aucuparia, některé keře jako Corylus avellana, Sambucus nigra, S.
racemosa, Ribes uva-crispa).
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18

19

20

21

22

23

24

25

26

1.1.1.3 Charakteristika
Nezpevněné okraje vozovky tvoří nízké, řídké a nezapojené porosty
jednoletých druhů třídy Polygono arenastri-poëtea annuae a vytrvalých
druhů svazu Cynosurion cristati, které přechází v bylinné linie s porosty
Petasites
albus,
Ranunculus
repens,
Cirsium
oleraceum,
Chaerophyllum aromaticum, Stellaria nemorosa, Aegopodium
T1.1, X5,
podagraira, Symphytum officinale, s podílem druhů svazu
X13
Arrhenatherion elatioris a s podílem synantropních či ruderálních trav a
bylin. Při okraji s lesními porosty ve fytocenóze dominují listnáče (Acer
pseudoplatanus, A. platanoides, Fraxinus excelsior, Tilia cordata, Salix
caprea, Sorbus aucuparia subsp. aucuparia, některé keře jako Corylus
avellana, Sambucus nigra, S. racemosa, Ribes uva-crispa).
Dominantní porost Picea abies s vtroušeným Larix decidua, Pinus
sylvestris, Fagus sylvatica, v podrostuv zmlazuje Fagus sylvatica a
X9A,
Picea abies, pokryvnost bylinného patra kolísá v závislosti na zápojení
L5.4
stromového patra, dominantu tvoří střídavě Rubus fruticosus agg.,
Vaccinium myrtilus, Avenella flexuosa a dále se zde uplatňuje skupina
nenáročných druhů řádu Fagetalia.
Fytocenóza se vyznačují jednoduchou vertikální strukturou–tvořeny
pouze stromovým a bylinným patrem, která jsou druhově velmi chudá.
X9A
Ve skladbě porostů převládá asi z 80% Picea abies. Pokryvnost
bylinného patra kolísá v souvislosti se zastíněním stromového patra,
dominantu tvoří Rubus fruticosus agg. nebo Avenella flexuosa.
Holina s acidofilní vegetací (především Avenella flexuosa, Vaccinium
myrtillus, V. vitis-idaea, Calamagrostis villosa aj.) a jen slabým
X10
zastoupením Betula pendula, Sorbus aucuparia subsp. aucuparia,
Rubus fruticosus agg. apod. Vývojem obvykle přecházejí v jednotku
X11
Travinobylinné lado vzniklé po zavezení rybníčku. Dominantu tvoří
druhy nitrofilních společenstev podmáčených a zraňovaných míst
X6
společně s mezofilními druhy vysoké plasticity, s širší ekologickou
amplitudou.
Člověkem vytvořený biotop, ve střední části s pokryvností vegetace do
20%, která přechází v travinobylinné porosty v jejichž druhovém složení
X6
se vyskytují mezofilní a nitrofilní druhy květnatých lučních porostů svazu
Arrhenatherion společně s druhy ruderálních stanovišť.
Liniové společenstvo segm. č. 23 s podílem dřevin nad 70%.
Dominantu tvoří náletové rychle rostoucí dřeviny. Vyšší zápoj dřevin
X9B
způsobuje nižší světelnou intenzitu bylinného patra, kde jsou z tohoto
důvodu upřednostňovány především nitrofyty a sciofyty.
Drobné políčko, zem. konvenční, kromě pěstované plodiny zde
X3
zaznamenáme druhy Avena fatua, Galium aparine, Fallopia
convonvulus, druhy z třídy Secalietea.
Drobné políčko, zem. konvenční, kromě pěstované plodiny zde
X3
zaznamenáme druhy Avena fatua, Galium aparine, Fallopia
convonvulus, druhy z třídy Secalietea.
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Biotop

27

T1.1, X5

28

X2

29

L2.2,
X13

30

T1.1, X5,
X13

31

T1.1, X5,
X13

32

T1.1, X5,
X13

33

T1.1, X5

34

T1.5

35

X11

Charakteristika
Nezpevněné okraje vozovky tvoří nízké, řídké a nezapojené porosty
jednoletých druhů třídy Polygono arenastri-poëtea annuae a vytrvalých
druhů svazu Cynosurion cristati, které přechází v bylinné linie s podílem
druhů svazu Arrhenatherion a s podílem synantropních či ruderálních
trav a bylin.
Kultura obilniny v rozsáhlém lánu. Plevely mají malou pokryvnost a
vyskytují se hlavně při okrajích, v úzkých pruzích nezasaženými
herbicidy.
Vodní tok, směrově i spádově upravený. Na březích zaznamenáme v
bylinném patře především druhy jako Aegopodium podagraria,
Chaerophyllum
aromaticum,
Cirsium
oleraceum,
Epilobium
angustifolium, Achillea ptarmica, Arrhenatherum elatius, Festuca
pratensis, Heracleum sphondylium, Sanguisorba officinalis, Veronica
chamaedrys. I přes úpravu představuje zachovalou a funkční nivu
s vyvinutým druhově pestrým dřevinným břehovým porostem.
Nezpevněné okraje vozovky tvoří nízké, řídké a nezapojené porosty
jednoletých druhů třídy Polygono arenastri-poëtea annuae a vytrvalých
druhů svazu Cynosurion cristati, které přechází v bylinné linie s podílem
druhů svazu Arrhenatherion a s podílem synantropních či ruderálních
trav a bylin, se zastoupením dřevin okolo 50% (Picea abies, Salix
caprea, Acer pseudoplatanus, A. platanoides, Fraxinus excelsir, Rosa
spp.).
Nezpevněné okraje vozovky tvoří nízké, řídké a nezapojené porosty
jednoletých druhů třídy Polygono arenastri-poëtea annuae a vytrvalých
druhů svazu Cynosurion cristati, které přechází v bylinné linie s podílem
druhů svazu Arrhenatherion a s podílem synantropních či ruderálních
trav a bylin, se zastoupením dřevin okolo 30% (Fraxinus excelsir,
Sambucus nigra, Ligustrum vulgare).
Nezpevněné okraje vozovky tvoří nízké, řídké a nezapojené porosty
jednoletých druhů třídy Polygono arenastri-poëtea annuae a vytrvalých
druhů svazu Cynosurion cristati, které přechází v bylinné linie s podílem
druhů svazu Arrhenatherion a s podílem synantropních či ruderálních
trav a bylin.
Luční porosty zcela zapojené druhově středně bohaté a svým složením
odpovídají různě degradovaným fázím svazu Arrhenatherion elatioris
bez výraznějších diagnostických druhů.
Vlhká louka s výskytem širokolistých bylin a trav. Struktura porostů není
určována dominancí jednoho druhu a společenstvo se vyznačuje
společným výskytem druhů vlhkých luk svazu Calthion palustris.
Významný je výskyt druhu Listera ovata. Na ploše louky zaznamenáme
2 skupinky vzrostlé dřeviny Betula pendula, Pinus sylvestris, Fraxinus
excelsior, Salix caprea. Vlivem zastínění jsou pod dřevinami
upřednostňovány druhy Anthriscus sylvestris, Alopecurus pratensis,
Cirsium arvense, C. oleraceum, Lysimachia vulgaris, Dactylis
glomerata, Galium aparine.
Zalesnění druhy Pice abies, Pinus sylvestris, Larix decidua a listnáčů s
expandující Betula pendula, Sorbus aucuparia subsp. aucuparia a
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36

X11

37

X11

38

X11

ostružiníky (Rubus idaeus, R. fruticosus agg.) atd.
Zalesnění druhy Pice abies, Pinus sylvestris, Larix decidua a listnáčů s
expandující Betula pendula, Sorbus aucuparia subsp. aucuparia a
ostružiníky (Rubus idaeus, R. fruticosus agg.) atd.
Zalesnění druhy Pice abies, Pinus sylvestris, Larix decidua a listnáčů s
expandující Betula pendula, Sorbus aucuparia subsp. aucuparia a
ostružiníky (Rubus idaeus, R. fruticosus agg.) atd.
Zalesnění druhy Pice abies, Pinus sylvestris, Larix decidua a listnáčů s
expandující Betula pendula, Sorbus aucuparia subsp. aucuparia a
ostružiníky (Rubus idaeus, R. fruticosus agg.) atd.

6. Možné kumulativní vlivy záměru.
Hodnocená stavba je specifická vhledem ke skutečnosti, že v současné době silniční těleso
v území existuje a je funkční z pohledu účelu, ke kterému je vystavěno. Záměr předpokládá
především rozšíření tělesa komunikace o stoupací pruh z důvodu bezpečnosti, především
v zimním období roku. Z tohoto pohledu nebyl zjištěn v okolí záměr, který by kumuloval
případné negativní jevy s hodnoceným záměrem. Jako negativní jev záměru je hodnocen
především hluk spojený s provozem záměru (hluk z provozu automobilové dopravy). Dále
pak zábor území. Zábor území je pohledu PO Broumovsko zanedbatelný. Z pohledu EVL
Broumovské stěny k záboru území nedojde, neboť je záměr realizován mimo území EVL.
Výjimkou je část plochy ekoduktu, který zasáhne do segmentu 10 a částečně segmentu 13.
(Viz botanická část).
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7. Vyhodnocení pravděpodobných významných vlivů na
předmět ochrany
Tabulka č.1 Stupnice pro hodnocení významnosti vlivů
Hodnota
-2

Termín
Významný
negativní
vliv

-1

Mírně
negativní
vliv

0
+1

Nulový vliv
Mírně
pozitivní
vliv

+2

Významný
pozitivní
vliv

Popis
Negativní vliv dle odst. 9 § 45i ZOPK
Vylučuje realizaci záměru (resp. záměr je možné realizovat
pouze v určených případech dle odst. 9 a 10 § 45i ZOPK)
Významný rušivý až likvidační vliv na stanoviště či populaci druhu
nebo její podstatnou část; významné narušení ekologických
nároků stanoviště nebo druhu, významný zásah do biotopu nebo
do přirozeného vývoje druhu.
Vyplývá ze zadání záměru, nelze jej eliminovat.
Omezený/mírný/nevýznamný negativní vliv
Nevylučuje realizaci záměru.
Mírný rušivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné narušení
ekologických nároků stanoviště nebo druhu, okrajový zásah do
biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu.
Je možné jej minimalizovat navrženými zmírňujícími opatřeními.
Záměr nemá žádný vliv.
Mírný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné zlepšení
ekologických nároků stanoviště nebo druhu, mírně příznivý zásah
do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu.

Významný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu;
významné zlepšení ekologických nároků stanoviště nebo druhu,
významný příznivý zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje
druhu.

Jako potenciálně negativní vlivy záměru lze vyhodnotit následující vlivy:
-

hluk z automobilové dopravy

-

možná srážka s automobilem

-

úbytek rozlohy lokality Natura 2000

Hluk z automobilové dopravy
Výr velký. (hodnocení 0 )Pro tento druh by mohlo dojít k negativnímu vlivu za
předpokladu, že by hnízdiště druhu bylo blíže záměru. Ptáci tohoto druhu jsou poměrně silní
a dobře se přizpůsobují novým podmínkám. Záměr však není novou skutečností a
dlouhodobým pozorováním bylo zjištěno, že jediné aktivní hnízdiště je vzdáleno cca 1200m
od záměru. Nelze očekávat takový nárůst automobilové dopravy, který by negativně ovlivnil
stávající hnízdiště. Vzhledem k velikosti teritoria tohoto druhu nelze očekávat vznik dalšího
hnízdiště blíže záměru. Proto také nelze očekávat potenciálně negativní vliv na případný
vznik nového hnízdiště.
Sokol stěhovavý. (hodnocení 0 )Druh hnízdí významně daleko od záměru. Nelze
proto očekávat negativní vliv na tento druh hodnoceným záměrem.
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EVL Broumovké stěny. (hodnocení 0 )Hlavním předmětem jsou stanoviště rostlinných
druhů. Hluk záměru nebude mít vliv na jejich stav.

Možná srážka s automobilem
Výr velký. (hodnocení 0). Srážku s automobilem nelze vyloučit. Rozšíření však
významně neovlivňuje možnost srážky. V současné době není v uvedeném úseku znám
případ kdy by došlo ke srážce výra s projíždějícím automobilem.
Sokol stěhovavý. (hodnocení 0). Vzhledem ke způsobu lovu nelze předpokládat
srážku jedince s automobilem. Vyloučit takovou skutečnost však zcela nelze, byť by byla
velmi nepravděpodobná.
EVL Broumovské stěny. Hlavním předmětem jsou stanoviště rostlinných druhů.
Uvedený vliv není hodnocen neboť není možný.
Úbytek rozlohy PO Broumovsko (hodnocení 0). Z pohledu rozlohy PO která činí 9126ha je
rozloha úbytku záměru zcela zanedbatelná. Také zcela minimální je vliv záměru na celistvost
lokality úbytkem rozlohy PO.
Úbytek rozlohy EVL Broumovské stěny. (hodnocení 0). Úbytek je pouze ve variantě
s ekoduktem. /bytek je řádově v metrech čtverečních z důvodu navedení a urovnání
spádových poměrů terénu do ekoduktu. Vzhledem k tomu, že ekodukt musí mít přirozený
chrakter, bude tato část úbytku nahrazena přírodě a místně blízkým stanovištěm na úkor
stávajícího stanoviště X9A (viz botanická část). Z tohoto pohledu je úbytek stanoviště X9A
zcela zanedbatelný a nelze jej vnímat jakonegativní vliv.

8. Varianty řešení záměru
V předloženém záměru bylo zjištěn jedno variantní řešení. Řešení se týká umístění ekoduktu
v km 23.020 až 23.100. Vzhledem ke skutečnosti uvedené v úvodu tj., že ekodukt je
v podkladových materiálech uvedený jako nespecifikovaná stavba, je ekodukt hodnocen jako
stavba pouze svým umístěním, tak jak je uvedeno v předložené projektové dokumentaci.
Rozdílnost variant:
Varianta s ekoduktem. Varianta předpokládá umístění ekoduktu v km 23,020. Ekodukt je
řešen jako nadchod nad komunikací, která je umístěna v zářezu na vrcholu stoupání.
Důvodem vybudování ekoduktu je převedení biokoridoru přes silniční těleso. Z hlediska
ochrany přírody se jedná o šetrné řešení.

23

Hodnocení rekonstrukce a rozšíření II/303 na lokality Natura 2000

Varianta bez ekoduktu se snaží převést biokoridor stávajícím mostem pod komunikací v km
24,000. Pro velké savce je vybudováno navedení do podchodu v délce 200 resp. 140m
pomocí dřevěných pevných zábran.

9.Vyhodnocení vlivů záměru na celistvost lokalit
Předložený záměr nevnáší do území nový prvek tj. nejedná se o novou komunikaci. Pro
celistvost PO Broumovsko (resp. hlavní předměty ochrany PO Broumovsko) nemá rozšíření
komunikace nový význam, neboť hlavní předměty ochrany jsou vitální ptáci, kteří loví v jiných
lokalitách a zcela jiným způsobem (sokol stěhovavý) a nebo rozšíření není natolik významné,
aby negativně ovlivnilo lovecké teritorium populace výra velkého. Také vliv samotného
automobilového provozu na oba druhy je minimální.
EVL broumovské stěny nebude dotčena variantou bez ekoduktu. Varianta s ekoduktem se
dotkne pouze okrajově stanoviště X9A (viz mapová příloha). Vzhledem ke tomu, že tato
plocha záboru bude využita pro potřeby ekoduktu, lze na této ploše provést výsadbu lesního
porostu odpovídajícího alespoň porostu stávajícímu, lze zásah hodnotit jako nevýznamný.

10. Definice podmínek pro zamezení vlivů spojených s realizací a
provozem záměru.
Vzhledem k definovaným vlivům záměru na lokality Natura 2000, lze definovat pouze jedinou
podmínku související s realizací a provozem záměru na lokality soustavy Natura2000.
Při případné výstavbě varianty s ekoduktem provádět zemní úpravy pouze v lokalitě
záboru půdy pro stavbu. V území EVL Broumovské stěny neprovádět parkování techniky,
nevjíždět do území technikou a neprovádět na území EVL skládky zeminy a materiálu. Při
výsadbě se řídit doporučením Správy CHKO Broumovsko v počtu, umístění a druhové
skladbě nově vysázených porostů.
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11. Závěr
Na základě všech informací posouzených v této práci lze konstatovat, že realizace a provoz
hodnoceného záměru „Rozšíření II/303 o stoupací pruh v úseku km 21,5 až 25,5 a
plánované cyklostezky“, který byl hodnocen ve dvou variantách, nebude mít významný
negativní vliv na hlavní předměty ochrany a celistvost Evropsky významné lokality
Broumovské stěny a Ptačí oblast Broumovsko.
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Rozšíření II/303 o stoupací pruh v úseku km 21,5 až 25,5 a plánované
cyklostezky
Biologické průzkumy
-

Podrobný popis míst křížení silnice s migračními trasami živočichů,

-

Odborné zhodnocení funkčnosti technických prvků navržených pro bezpečné
překonání silnice živočichy

-

Výsledky biologického hodnocení dotčeného území pro jarní, letní a podzimní aspekt,
zhodnocení vlivu záměru na zjištěné druhy a podrobnější posouzení vlivu navržených
variant stavby na floru a faunu

-

Posouzení vlivu stavby na jeden z hlavních předmětů ochrany Ptačí oblasti
Broumovsko – výra velkého, včetně ověření lokalit hnízdišť tohoto druhu.

-

Posouzení vlivu stavby na chráněné druhy rostlin v průběhu celého vegetačního
období.

-

Posouzení vlivu stavby na migrující živočichy v průběhu celého kalendářního roku a
posouzení navržených variant s ohledem na nalezené druhy
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Úvod
V průběhu roku 2008 byl posuzován záměr Rozšíření II/303 o stoupací pruh v úseku km 21,5
až 25,5 a plánované cyklostezky. Cílem posuzování byly především následující otázky, které
mělo posuzování objasnit.

1. podrobný popis míst křížení silnice s migračními trasami živočichů,
2. odborné zhodnocení funkčnosti technických prvků navržených pro bezpečné
překonání silnice živočichy
3. výsledky biologického hodnocení dotčeného území pro jarní, letní a podzimní aspekt,
zhodnocení vlivu záměru na zjištěné druhy a podrobnější posouzení vlivu navržených variant
stavby na floru a faunu
4.

posouzení vlivu stavby na jeden z hlavních předmětů ochrany Ptačí oblasti

Broumovsko – výra velkého, včetně ověření lokalit hnízdišť tohoto druhu.
5.

posouzení vlivu stavby na chráněné druhy rostlin v průběhu celého vegetačního

období.
6.

posouzení vlivu stavby na migrující živočichy v průběhu celého kalendářního roku a

posouzení navržených variant s ohledem na nalezené druhy
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Charakteristika území
Broumovské stěny

Geomorfologie: Broumovské stěny představují východní, geomorfologicky nejvýraznější
část vnějšího pásma kuest Polické vrchoviny. Hřeben Broumovských stěn je ve směru SZ-JV
dlouhý asi 12 km a je tvořen jednoduchým asymetrickým hřebenem na severu a skupinou
strukturních plošin na jihu, dále k JV za sedlem Machovský kříž geologicky i geomorfologicky
zcela shodný terén pokračuje českou částí Stolových hor. Broumovské stěny jsou budovány
převážně kvádrovými pískovci středního turonu, jejichž souvrství je ukloněno jihozápadním
směrem. V závislosti na tomto úklonu vrstev jsou svahy směrem do Polické pánve mírné,
zato k SV do rovinaté Broumovské kotliny upadá hřeben příkrými skalními stěnami a
prudkými svahy s převýšením i přes 300 metrů. Erozí a dalšími procesy postupné denudace
terénu byl na Broumovských stěnách obnažen skalní masív, na kterém pak vznikl velice
členitý a pestrý pseudokrasový reliéf skalních hřebenů, kaňonů, roklí a soutěsek, fantaskních
skalních stěn, věží a také jeskyní a propastí. Další informace viz Kopecký J. a kol. (2001).
Nadmořská výška: 438 m (nad Studenou Vodou) – 773 m (Božanovský Špičák).
Klimatická oblast : Převážná část hřebene a jihozápadní svahy s divokým skalním reliéfem
krytým lesními porosty jsou řazeny do klimaticky chladné oblasti a rajonu CH7, jen nejnižší
svahy a úpatí spadající k SV-JV do Broumovské kotliny mají řazení do klimaticky mírně teplé
oblasti a rajonu MT2 (viz Quitt 1971). Výjimečný mezoklimatický a mikroklimatický charakter
vykazují ty části území, kde je skalní terén v husté frekvenci vertikálních puklin a rozsedlin
kvádrovitě načleněn do formy charakteru pískovcového skalního města s výškovým rozpětím
10-20 m (a větším). Tento geomorfologický charakter má více částí terénu s vazbou na
hřebenové partie Broumovských stěn i Stolových hor (silně načleněnou hřebenovou hranu
kuesty) a stejně načleněné okraje strukturních plošin a roklí. V zastíněných částech
hlubokých roklí, v rozsedlinách a četných pseudokrasových jeskyních a propastech se tvoří
výrazná klimatická inverze, která umožňuje, aby v těchto podchlazených a extrémně vlhkých
prostorách setrvával firn a led až do počátku letního období, což je v těchto středních
nadmořských výškách mimořádné. Souběžně s hřebenem Broumovských stěn ve směru SZJV

probíhá

hranice

výrazného

klimatického

předělu

mezi

„českou“

a

„slezkou“

(kontinentálnější) klimatickou oblastí. Častý rozpad nízké oblačnosti na tomto rozhraní
přináší zvýšené imisní zátěže z ovzduší i ze srážek a negativní ovlivnění lesních
ekosystémů, především v návětrných a hřebenových partiích Broumovských stěn. Tyto partie
vykazují i vyšší počet dnů s mlhou (z nízké oblačnosti), v zimě s častou tvorbou silných
jinovatek a námraz, poškozujících rovněž lesní porosty.
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Biota :Fytogeografické zařazení: fytogeografický obvod: Českomoravské mezofytikum
okres: Sudetské mezihoří podokres: Broumovské stěny(Broumovská kotlina)
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FYTOGEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA A GEOBOTANICKÁ REKONSTRUKCE.
Regionálně fytogeografické členění ČSR (Skalický 1988) zařazuje vymezenou
oblast do fytogeo-grafické oblasti Mezofytika (Mesophyticum), ob-vodu Českomoravského mezofytika (Mesophytycum Massivi bohemici), fytogeografického okresu
Sudetské mezihoří, podokresu Broumovské stěny (58g).
MAPA FYTOGEOGRAFICKÉHO ČLENĚNÍ (SKALICKÝ1988)
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Na základě mapy potenciální přirozené vegetace České republiky (Neuhäu-slová
et al. 1998) je zájmové území cha-rakterizováno asocia-cí 24. Luzulo
Fagetum
(biková bučina).
MAPA POTENCIÁLNÍ PŘIROZENÉ VEGETACE ČR (NEUHÄUSLOVÁ et al. 1998)
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CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉ LOKALITY Z HLEDISKA BOTANICKÉHO.
Studované biotopy, kde se uskutečnil floristický průzkum se nacházejí podél
silnice II. třídy 303 mezi obcemi Pěkov-Broumov, okres Náchod, kraj
Královéhradecký, k. ú. Hony, Křinice, Jetřichov. Nadmořská výška se zde pohybuje
cca od 590 - 480 m n. m.
Zájmové území se nachází v CHKO Broumovsko a v Ptačí oblasti Broumovsko.
V km 23,000–23,500 tvoří jižní okraj silnice II/303 hranici I. zóny ZCHÚ – NPR
Broumovské stěny která je současně i Lokalitou soustavy Natura 2000 - CZ0520518
Broumovské stěny (Evropsky významná lokalita ČR a Ptačí oblast) z důvodu výskytu
nejcennějších přírodních a přírodě blízkých ekosystémů skalních oblastí. V úseku
cca km 24,780–24,800 tvoří severní okraj silnice II/303 hranici další vyhlášené I. zóny
ZCHÚ, která je významná především výskytem společenstva vlhké louky ze svazu
Calthion palustris, které je zde vyvinuto v poměrně kvalitní podobě.
Provedeným terénním mapováním bylo zjištěno, že v úseku plánovaného
rozšíření silnice II/303 zpevněný povrch silnice přechází v bylinné lemy nebo linie
s podílem dřevin, které navazují dále na komplex lesa, luční porosty, polní
monokulturu, vodní plochu, vodní tok a antropogenní plochy. Vegetace okrajů silnice
II/303 je přerušená pouze v úsecích křížení s cestami.
V zájmovém úseku silnice II. třídy 303 tvoří nezpevněné okraje vozovky nízké,
řídké a nezapojené porosty jednoletých druhů třídy Polygono arenastri-poëtea
annuae a vytrvalých druhů svazu Cynosurion cristati1 (Matricaria discoidea,
Polygonum aviculare agg., Plantago major subsp. major, Spergularia rubra, Poa
annua subsp. annua, Sagina procumbens, Achillea millefolium, Taraxacum sect.
Ruderali, Lolium perenne, Ranunculus repens).
Okraje vozovky přecházejí v úsecích mimo les v travinobylinné porosty, které jsou
pravidelně sečené, víceméně zapojené s celkovou pokryvností 90-100%. Jedná se o
antropicky podmíněnou vegetaci v jejíž druhovém složení se vyskytují mezofilní a
nitrofilní druhy květnatých lučních porostů svazu Arrhenatherion elatioris společně
s druhy ruderálních stanovišť, čímž dochází k prolínání přirozené luční vegetace
s apofytními ruderálními společenstvy. Druhy, které určují ráz porostu, jsou zejména
trávy Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata, Alopecurus pratensis, Poa pratensis
a dvouděložné byliny Geranium pratense, Heracleum sphondylium subsp.
sphondylium, Centaurea jacea subsp. angustifolia, Leucanthemum vulgare agg.,
Pastinaca sativa s. lat., Rumex acetosa. V nižší vrstvě bylinného patra se uplatňují
Achillea millefolium, Cerastium holosteoides subsp. triviale, Medicago lupulina,
Spergula arvensis, Taraxacum sect. Ruderalia, Trifolium pratense subsp. pratense,
Vicia sepium, Veronica chamaedrys. Vysokou stálost zde vykazují také okoličnaté
byliny (Aegopodium podagraria, Chaerophyllum aromaticum, Anthriscus sylvestris),
1

Třída Molinio-Arrhenatheretea
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ruderální a synantropní druhy jako např. Artemisia vulgaris, Cirsium arvense, Lolium
perenne, Potentilla anserina, P. reptans, Ranunculus repens, Rumex obtusifolius, R.
crispus, Glechoma hederifolia, Arctium tomentosa, Urtica dioica. Na výslunných a
svažitých stanovištích je výrazná přítomnost Festuca rubra s. lat., Agrostis capillaris,
Trisetum flavescens, Festuca ovina s. lat., Lotus corniculatus, Leucanthemum
vulgare agg., Avenula pratensis subsp. pratensis, Galium album, Fragaria vesca,
Campanula rapunculoides, Myosotis arvensis, Rubus spp., Knautia arvensis subsp.
arvensis, Hieracium murorum, Silene latifolia subsp. alba, Rumex acetosella subsp.
acetosella, Veronica officinalis, Ajuga reptans. Ve vlhčích lesních úsecích podél
silnice II/303 v bylinném patru dominují druhy jako Cirsium heterophyllum, Petasites
albus, Ranunculus repens, Cirsium oleraceum, Dactylis glomerata, Chaerophyllum
aromaticum, Stellaria nemorosa, Symphytum officinale, Poa pratensis, Lychnis floscuculi. Travinobylinné lemy silnice jsou v mimolesních úsecích pomístně doplněné
dřevinným patrem (Salix caprea, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsir, Prunus
domestica).
Luční porosty zájmového území jsou z hlediska hospodaření zařazeny do
podopatření B.2. Mezofilní a vlhkomilné louky (MVL), management B.2.1 - hnojené
MVL a management B.2.2 -nehnojené MVL s možností jedné seče (OSA II:
Zlepšování životního prostředí a krajiny Programu rozvoje venkova ČR). Jsou zcela
zapojené druhově středně bohaté a svým složením odpovídají různě degradovaným
fázím svazu Arrhenatherion elatioris2 bez výraznějších diagnostických druhů,
s dominantními vysokostébelnými trávami dosahující výšky až 1 m a pokryvností
dvojvrstevného bylinného patra zpravidla 80-100%. Ráz porostu určují zejména
Dactylis glomerata, Alopecurus pratensis, Festuca rubra s. lat., Arrhenatherum
elatius, Trisetum flavescens, Poa pratensis a dvouděložné byliny Geranium pratense,
Heracleum sphondylium subsp. sphondylium, Trifolium pratense, T. repens,
Pastinaca sativa s. lat., Rumex acetosa, Cerastium holosteoides subsp. triviale,
Plantago major, Taraxacum sect. Ruderalia, Vicia cracca, Veronica chamaedrys a
několik dalších nitrofilních a synantropních druhů (Artemisia vulgaris, Potentilla
anserina, Tanacetum vulgare, Rumex obtusifolius). Z botanického hlediska je
nejvýznamnější druhově bohatá louka (východně od silnice pod lesem cca km
22,400), s vyšším výskytem druhů jako Leucanthemum vulgare agg., Lotus
corniculatus, Knautia arvensis subsp. arvensis,, Galium album subsp. album,
Centaurea jacea subsp. angustifolia, Vicia sepium, Campanula patula tvořící před
první sečí výrazně květnatý pozdně jarní aspekt.
V I. zóně ZCHÚ severně od silnice km cca km 24,780 – 24, 800 zaznamenáme
vlhkou louku s výskytem širokolistých bylin (Angelica sylvestris, Bistorta major,
Cirsium palustre, C. oleraceum) a trav (Holcus lanatus, Anthoxanthum odoratum,
Briza media, Agrostis stolonifera, Festuca rubra s. lat., Alopecurus pratensis).
Struktura porostů není určována dominancí jednoho druhu a společenstvo se
2
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vyznačuje společným výskytem druhů vlhkých luk svazu Calthion palustris
(Sanguisorba officinalis, Ranunculus auricomus agg., Cruciata glabra, Galium
uliginosum, Lotus uliginosus, Myosotis palustris agg., Cardamine pratensis, Lychnis
flos-cuculi, Alchemilla vulgaris agg. aj.). Významný je výskyt druhu Listera ovata.
Lesní porosty zájmového území se rozkládají v jedlobukovém vegetačním stupni.
Rekonstrukčně je lze charakterizovat, svazem Luzulo-Fagion. Fytocenózy se
vyznačují jednoduchou vertikální strukturou – většinou jsou tvořeny pouze
stromovým a bylinným patrem, která jsou druhově velmi chudá. Na hlubších půdách
je stromové patro zapojené na extrémnějších stanovištích s mělčí půdou je zápoj
rozvolněný. V celkové skladbě porostů převládá asi z 80% Picea abies. Významně je
zastoupena Betula pendula, dále Fagus sylvatica, Larix decidua méně Pinus
sylvestris, Acer pseudoplatanus, Sorbus aucuparia subsp. aucuparia. Pokryvnost
bylinného patra kolísá v souvislosti se zastíněním stromového patra. V roli dominanty
se střídají Rubus fruticosus agg., Avenella flexuosa, Vaccinium myrtillus,
Melampyrum pratense nebo Calamagrostis villosa. V druhové garnituře se dále
uplatňuje skupina nenáročných druhů řádu Fagetalia jako Prenanthes purpurea,
Galium odoratum, Galeobdolon montanum, Moehringia trinervia, Mycelis muralis,
Senecio ovatus, Viola reichenbachiana. Dosti pravidelně se setkáme s mechovým
patrem většinou s nižší pokryvností. V podmáčených lokalitách dominují ve
stromovém patře Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Salix caprea v byliném patře
Juncus conglomeraatus, Stelaria graminea, Myosotis palustris agg., Alopecurus
geniculatus, podél drobných vodních toků můžeme zaznamenat i slabě vyvinutý jarní
aspekt (Ficaria verna subsp. bulbifera, Anemone nemorosa, Primula elatior).Při okraji
s komunikací ve fytocenóze významného zapojení dosahují listnáče jako Acer
pseudoplatanus, A. platanoides, Fraxinus excelsior, Tilia cordata, Salix caprea,
Sorbus aucuparia subsp. aucuparia, některé keře jako Corylus avellana, Sambucus
nigra, S. racemosa, Ribes uva-crispa a v bylinné patře vedle acidofitů zaznamenáme
i některé náročnější druhy řádu Fagetalia jako např. Campanula rapunculoides,
Lathyrus vernus, Stellaria nemorum, Scrophularia nodosa, Petasites albus. V úseku
cca od km 24,000-27,700 se v SZ okraji lesního porostu s komunikací dominuje
v bylinném patře Pteridium aquilinum. Holiny zájmového území jsou zalesněny
výsadbami Pice abies, Pinus sylvestris, Larix decidua a listnáčů s expandující Betula
pendula, Sorbus aucuparia subsp. aucuparia a ostružiníky (Rubus idaeus, R.
fruticosus agg.) atd.
Bloky orné půdy mají v zájmovém území vzhledem k vyšší intenzitě
obhospodařování půdy, aplikací minerálních hnojiv a používáním chemických
prostředků ochrany rostlin velmi redukovanou druhovou skladbu plevelové vegetace.
V ochuzeném společenstvu, které se vyskytuje jen velmi sporadicky, dominují
skutečně hospodářsky významné plevele jako Avena fatua, Galium aparine, Fallopia
convonvulus. Současně zde zaznamenáme i malé procento plevelů z třídy Secalietea
jako Brasica napus subsp. napus, Capsella bursa-pastoris, Lamium, amplexicaule,
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Lamium purpureum, Medicago lupulina, Raphanus raphanistrum, Thlaspi arvense,
Viola arvensis. V kontaktu s navazujícími biotopy je segetálová vegetace obohacena
o ruderálními druhy s dominantními C-stratégy (Artemisia vulgaris, Dactylis
glomerata, Echinochloa crus-gali, Urtica dioica) a synantropními taxony (Cirsium
arvense, Convonvulus arvensis, Elytrigia repens, Plantago lanceolata,
Tripleurospermum inodorum, Trifolium repens) a o druhy trvalých travních porostů
(Pastinaca sativa s. lat. Geranium pratense, Heracleum sphondylium, Cerastium
holosteoides subsp. triviale, Taraxacum sect. Ruderalia, Veronica chamaedrys).
Nezpevněné cesty se středním travnatým pásem jsou reprezentovány především
druhy snášející disturbanci z asociace vytrvalé travinné vegetace sešlapávaných míst
Lolietum perennis3 (Lolium perenne, Plantago major subsp. major, Taraxacum sect.
Ruderalia, Poa annua subsp. annua, Polygonum aviculare agg., Potentilla anserina)
a druhy jílkových pastvin Lolio perennis-Cynosuretum3 jako Achillea millefolium,
Dactylis glomerata, Festuca pratensis, Poa pratensis aj.
V travinobylinném ladu po asanaci rybníka v komplexu lesního porostu jižně od
silnice II/303 (km cca 24,600) zaznamenáme v porostu nitrofilní společenstva
podmáčených a zraňovaných ploch jako Ranunculus flammula, R. repens, Juncus
efusus, J. conglomeratus, Potentilla anserina, Agrostis stolonifera společně s
mezofilními druhy vysoké plasticity, s širší ekologickou amplitudou (Trifolium repens,
T. pratense, Plantago major subsp. major, Veronica chamaedrys, Dactylis
glomerata).
Antropogenní plocha v lesním porostu s vyvinutou velmi sporadickou vegetací,
která přechází v travinobylinné porosty v jejichž druhovém složení se vyskytují
mezofilní a nitrofilní druhy květnatých lučních porostů svazu Arrhenatherion elatioris
společně s druhy ruderálních stanovišť, čímž dochází k prolínání přirozené luční
vegetace s apofytními ruderálními společenstvy. Spontánní sukcesí v kontaktu
s lesním porostem zde můžeme zaznamenat dřeviny jako Betula pendula, Populus
tremula, Fraxinus excelsior, Sorbus aucuparia, Salix caprea, Reynoutria japonica.
Vyšší zápoj dřevin způsobuje nižší světelnou intenzitu bylinného patra, kde jsou
z tohoto důvodu upřednostňovány především nitrofyty a sciofyty jako Urtica dioica,
Geranium robertianum, Rumex obtusifolius, Anthriscus sylvestris, Cirsium arvense,
Dactylis glomerata, Arctium lappa, Artemisia vulgaris.
Vodní tok, který teče za silničním příkopem od křižovatky silnice II/303 se silnicí
III/30323 (na Jetřichov), je směrově i spádově upravený. Na březích zaznamenáme v
bylinném patře druhy jako Aegopodium podagraria, Chaerophyllum aromaticum,
Cirsium oleraceum, Achillea ptarmica, Festuca pratensis, Dactylis glomerata,
Heracleum sphondylium, Sanguisorba officinalis, Veronica chamaedrys, Anthriscus
sylvestris, Dactylis glomerata, Alopecurus pratensis, Poa pratensis s vyšší
pokryvností se vyskytují ruderální druhy (Galium aparine, Cirsium arvense, Urtica
3

Třída Molinio-Arrhenatheretea, svaz Cynosurion cristati
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dioica). Přestože je vodní tok směrově i spádově upravený představuje zachovalou a
funkční nivu s vyvinutým druhově pestrým dřevinným břehovým porostem (Alnus
glutinosa, Betula pendula, Fraxinus excelsior, Sambucus racemosa a druhy rodu
Salix).

ZCHÚ (Zvláště chráněná území):
Trasa záměru při vstupu do lesního komplexu nad Pěkovem vede při hranici národní přírodní
rezervace Broumovské stěny.
Hlavním důvodem vyhlášení této NPR je specifická geomorfologie území spolu s kvalitními
společenstvy rostlin a živočichů.
Lze předpokládat, že realizací záměru dojde k zásahu do biotopu chráněných nebo cenných
druhů rostlin a jejich společenstev. Z tohoto důvodu bude třeba provést botanický průzkum
ve vegetačním období a to především podél hranice NPR, proto aby nebyly tyto cenné druhy
a stanoviště poškozeny, nebo aby mohly být stanoveny podmínky které by negativní vlivy
omezovaly.

Vliv na rostliny:
V souběhu s trasou komunikace byly identifikovány především stanoviště typu X9A což jsou
lesní kultury s nepůvodními dřevinami (jehličnany), dále pak v menší míře X9B (lesní kultury
s nepůvodními dřevinami (listnatými) ale byly zde mapovány L5.4 Acidofilní bučiny.
Především acidofilní bučiny jsou cennými stanovišti s cennými bylinnými druhy v podrostu.
V průběhu vegetační sezóny spolu s verifikací dat pro hodnocení vlivu na lokality Natura
předpokládáme identifikovat místa s cennými druhy, tak aby mohly být stanoveny podmínky
pro omezení případného negativního vlivu záměru na tyto druhy.

Vliv na živočichy:
Vzhledem ke specifickým klimatickým podmínkám se v území vyskytují cenné druhy savců
jako např. rejsek horský (Sorex alpinus), plšík lískový (Muscardinus avellanarius), plch velký
(Glis glis) atd. Z ptáků se zde vyskytují chráněné druhy jako jsou sokol stěhovavý (Falco
peregrinus), výr velký (Bubo bubo), kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) atd. Tyto
druhy mají vysokou mobilitu, ale také specifické nároky na stanoviště. V případě
nevyhovujících podmínek prakticky okamžitě opouštějí stanoviště a hledají si jiné vhodné
lokality. Pro některé druhy s ostrůvkovitým rozšířením je potom problematické ztracené
lokality opět kolonizovat. To platí např. o rejskovi horském. Některé druhy však reagují
částečným opuštěním teritoria po dobu působení negativního vlivu a díky vysoké mobilitě
mohou území opět kolonizovat po uplynutí negativního vlivu. Takovým druhem může být
např. výr velký. Z tohoto důvodu je nutné identifikovat charakteristické biotopy pro cenné
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druhy živočichů a na základě velikosti zásahu do těchto biotopů odhadnout možnost
negativního ovlivnění populací cenných druhů živočichů.
Další druhy, které se vyskytují v blízkosti záměru a mohou být zasaženy jejich migrující
populace jsou obojživelníci např. rod skokan (Rana sp.), dále

Čolek obecný (Tritirus

vulgaris). Pro tyto druhy bude nutné stanovit rozsah zábran a umístění podchodů pod
komunikacemi.

Vliv na ÚSES:

V hřebenové partii (v nejvyšším bodu stoupání komunikace) je tato komunikace křížena
regionálním biokoridorem. Lépe celou situaci vystihuje skutečnost, že silnice rozděluje lesní
komplex. Mezi oběma částmi dochází k plošné migraci bez výrazného usměrnění (např. do
hřebenové partie).

Důležitou funkci hraje skutečnost jaké druhy migrují a z jakých důvodů.

Dobře známé a identifikované jsou jarní migrace k rybníku Hony. Ostatní migrace nejsou
zdaleka tak masivní a zdaleka nejsou tak dobře pozorovatelné. Z uvedených důvodů je
funkčnosti věnována samostatná pozornost a její řešení probíhá.

Vedení prvku ÚSES v místě záměru.
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Podrobný popis míst křížení silnice s migračními trasami živočichů
Sledované organizmy a metodika
Z hlediska metodiky pozorování a hodnocení byly živočichové rozděleni na následující
skupiny

Obojživelníci
Obojživelníci (žáby, čolci) jsou častým druhem, který se stává předmětem ohrožení a to
především z důvodu jarní migrace na trdliště pro druhy, které přezimují mimo vodní
prostředí. Z tohoto pohledu byly sledovány vodní plochy v blízkosti záměru, neboť sledovat
migraci žab ve volné krajině je problematické. Proto za efektivnější považuji nalezení trdlišť a
zajištění předpokladu, že na trdliště migrují z míst vhodných pro zimování.
Savci
Drobní savci.
Za drobné savce byli považováni savci do velikosti lišky včetně tohoto druhu. Pozornost byla
věnována především přítomnosti ježka, kuny, zajíce a lišky. Tyto druhy se vyznačují migrací
spojenou s místním pohybem případně s pohybem sezónním. Případně jsou vázány na
specifické migrační podmínky

Střední a velcí savci
Za velké savce byly považovány druhy srnec, prase divoké, jelen, los (pro zjednodušení byly
sjednoceny dvě kategorie středních a velkých savců do jediné kategorie Anděl 2005).

Metodika pozorování
Pro sledování migrace obojživelníků byl úsek silnice procházen a byli zjišťováni uhynulí
jedinci, kteří byli přejeti autem. Při té příležitosti byly sledovány případné kolize s dalšími
druhy organizmů.

Pro sledování pohybu savců bylo použito automatické digitální kamery. Kamera je vybavena
laserovým zaměřovačem snímaného pole, pohybovým infračerveným čidlem, digitálním
fotoaparátem s možností záznamu krátké videosekvence. Kamera byla umístěna na
vybraných lokalitách (viz dále) po dobu 10 dnů na počátku letního období. Z kamery byl
vyhodnocen počet snímků (odpovídá počtu průchodů živočichů od velikosti lišky). Tyto
výsledky jsou uvedeny v tabulkách u jednotlivých lokalit.
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Výběr lokalit pro umístění automatické kamery
Lokality byly vybrány následujícím způsobem:
Lokalita č.1 byla vybrána v místě navrhovaného umístění ekoduktu na vrcholu stoupání
komunikace.
Lokalita č. 2 byla vybrána v místě mostku pod silnicí, který by měl převádět zvěř po navedení
dřevěnými zábranami.
Lokalit č. 3 byla vybrána v místě opuštěného lomu. V této lokalitě byl zjištěn na základě stop
vysoký migrační potenciál. Dále byla v tomto místě zjištěna migrace obojživelníků.

Výsledky pozorování míst migrace
Obojživelníci.
Pro obojživelníky byly zjištěny dvě lokality migrace. Lokality jsou popsány v nísledující
části.

Lokalita migrace obojživelníků u rybníka Hony.
Jedná se rozsáhlé území od okraje lesa až po hráz rybníka Hony.
Z hlediska botanického jde o nezpevněné okraje vozovky tvoří nízké, řídké a nezapojené
porosty jednoletých druhů třídy Polygono arenastri-poëtea annuae a vytrvalých druhů svazu
Cynosurion cristati, které přechází v bylinné linie s podílem druhů svazu Arrhenatherion a s
podílem synantropních či ruderálních trav a bylin, se zastoupením dřevin okolo 50% (Salix
caprea, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsir, Prunus domestica). A luční porosty zcela
zapojené druhově středně bohaté a svým složením odpovídají různě degradovaným fázím
svazu Arrhenatherion elatioris bez výraznějších diagnostických druhů.
V uvedeném území se obojživelníci snaží překonat silnici a dojít k rybníku v jarním období
z důvodu rozmnožování. Lokalita je dobře známa a pravidelně je na lokalitu umístěna
dočasná zábrana znemožňující vstup obojživelníků na komunikaci. Přechod komunikace je
řešen navedením do trubního propustku pod komunikací u odbočky do k rodinnému domu
přibližně na úrovni rybníka Hony.

Lokalita migrace obojživelníků u starého lomu.
Vzhledem k poměrně malé vodní ploše a prakticky neexistujícímu povodí trdliště ve
starém lomu, je populace obojživelníků migrující na trdliště v jarním období výrazně menší
než na předchozí lokalitě.
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Z botanického hlediska je zde dominantní porost Picea abies s vtroušeným Larix decidua,
Pinus sylvestris, Fagus sylvatica, v podrostuv zmlazuje Fagus sylvatica a Picea abies,
pokryvnost bylinného patra kolísá v závislosti na zápojení stromového patra, dominantu tvoří
střídavě Rubus fruticosus agg., Vaccinium myrtilus, Avenella flexuosa a dále se zde
uplatňuje skupina nenáročných druhů řádu Fagetalia.
Na trdlišti se vyskytuje více druhů obojživelníků (skokan hnědý) a také druhy chráněné (čolek
obecný, ropucha obecná). Proto je lokalita velmi cenná a je pravidelně udržovaná
managementovými opatřeními. Výsledky

(úspěšnost)

rozmnožování je však významně

závislá na klimatických podmínkách každého roku. V případě větších přísušků v červnu
může dojít k téměř úplné likvidaci tohoročních larev. Tím má trdliště mnohem víc přírodní
charakter než předchozí lokalita. Proto je nezbytné aby byla v této lokalitě udržována
migrační prostupnost, neboť ztráty při rozmnožování v této přírodě blízké lokalitě jsou vysoké
a každý jedinec má vysokou cenu, byť by nebyl chráněn zákonem (skokan hnědý). V lokalitě
nejsou zatím stavěny dočasné zábrany, ale v případě rozšíření silnice je nutné migračně
propojit obě strany komunikace.

Savci

Výsledky zjištěné záznamy automatické kamery.

Počet průchodů středních a

Poznámka

velkých savců za 10 dnů
Lokalita č.1

5

Lokalita č.2

23

Lokalita č.3

25

Z výsledků je patrné, že střední a velcí savci neupřednostňují lokalitu navrhovaného
ekoduktu. Výrazný rozdíl však v jednotlivých lokalitách není. Přesto však lokalita v místě
starého lomu vykazuje největší počet průchodů za shodné období.
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Ilustrační fotografie z kamery. Lokalita č.1 záznam průchodu srnčí zvěře.
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Zhodnocení funkčnosti technických prvků navržených pro bezpečné
překonání silnice živočichy.

Ekodukt
Jedná se o technické zařízení umožňující bezkonfliktní překonání silnice pro živočichy.
Lokalita byla vybrána na základě umístění biokoridoru. Je pravděpodobné, že biokoridor byl
v krajině umístěn na základě botanických kvalit území, nikoliv na základě sledování migrace
živočichů. Tuto skutečnost potvrdil na obecné úrovni také záznam z automatické kamery
v roce 2008. Přesto nelze jednoznačně ekodukt zavrhnout. Migrace velkých savců je v území
rovnoměrně rozptýlená do vhodných míst k překonání silnice a na základě morfologie terénu.
V případě že by ekodukt byl doplněn vhodnými naváděcími zábranami, lze očekávat, že by
došlo k zvýšení počtu přechodů v uvedeném místě. Lze také očekávat zvýšenou frekvenci
velkých savců při přechodu silnice v této lokalitě.

Průchod stávajícím mostem
Průchod pod mostem byl při sledování preferován především středními savci. Prakticky
nedošlo k průchodu velkým savcem pod mostem. Přesto pro malé a střední savce lze
očekávat, že vhodně navrženými naváděcími zábranami, bude průchod pod silnicí
dostatečně vyhovovat. Rozsah dřevěných zábran podle projektové dokumentace by bylo
vhodné rozšířit na obě strany.

Dílčí závěr
Projektová dokumentace obsahuje dva různé způsoby překonání komunikace. Ve variantě
s ekoduktem navrhuje překonání komunikace převedením mimoúrovňově nad silnicí.
V projektové dokumentaci není zakresleno navedení živočichů na tento ekodukt. Při jeho
doplnění lze předpokládat výrazné zvýšení využití ekoduktu živočichy.
Ve variantě bez ekoduktu navrhuje překonání silnice podchodem stávajícím mostem pod
komunikací přibližně ve střední části lesního úseku. Ke zvýšení efektu převedení je využito
navedení dřevěnými zábranami do tohoto podchodu.
V projektu nebyly nalezeny prvky zabezpečení migrační prostupnosti pro obojživelníky. Obě
lokality s výskytem obojživelníků resp. s migrací obojživelníků přes stávající komunikaci je
nutné z tohoto pohledu zapracovat do projektové dokumentace.
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Výsledky biologického sledování dotčeného území pro jarní, letní a
podzimní aspekt, zhodnocení vlivu záměru na zjištěné druhy a
podrobnější posouzení vlivu navržených variant stavby na floru a faunu

V následujících tabulkách je uveden přehled všech zjištěných druhů živočichů v průběhu
průzkumu. Přehled všech zjištěných rostlin je uveden v tabulce kapitoly „Posouzení vlivu
stavby na chráněné druhy rostlin v průběhu celého vegetačního období“
Poznámka

Obojživelníci
Čolek obecný (Triturus vulgaris)

§§

Ropucha obecná (Bufo bufo)§

§

Vyřešením lokality u starého
lomu nelze očekávat
negativní vliv záměru na druh
Vyřešením lokality u starého
lomu nelze očekávat
negativní vliv záměru na druh
Vyřešením lokality Honský
rybník a u starého lomu nelze
očekávat negativní vliv
záměru na druh

Skokan hnědý (Rana temporaria).

Plazi
Užovka obojková (Natrix natrix)§

§

Slepýš křehký (Anguis fragilis)§§

§§

Upřednostňuje lokality
s výskytem žab. Vyhovuje
řešení pro migraci
obojživelníků
Náhodný nález jedince.
Populace nevyrovnaná. Nelze
očekávat negativní vliv
záměru na druh

Ptáci
Brhlík lesní (Sitta europaea)
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix
Budníček menší (Phylloscopus
collybita)
Budníček větší (Phylloscopus trochilus
§§
Čáp černý (Ciconia nigra)§§

Záměr nebude mít vliv na
populaci

Červenka obecná (Erithacus rubecula)
Čížek lesní (Carduelis spinus
Datel černý (Dryocopus martius)
Drozd brávník (Turdus viscivorus)
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Drozd kvíčala (Turdus pilaris)
Drozd zpěvný (Turdus philomelos)
Holub hřivnáč (Columba palumbus)
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur)
Hýl obecný (Pyrhula pyrhula)
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis)§
Kalous ušatý (Asio otus)
Káně lesní (Buteo buteo)
Kos černý (Turdus merula)
Králíček obecný (Regulus regulus)
Krkavec velký (Corvus corax)§
Kukačka obecná (Cuculus canorus)
Kulíšek nejmenší (Glaucinium
passerinum)

§

Nebude mít negativní vliv

§§

Rychle jedoucí automobily
mohou srazit jedince nad
silnicí. Možné opatření je
omezení rychlosti resp.
udržení max. 90km rychlosti
na silnici.

§§

Rychle jedoucí automobily
mohou srazit jedince nad
silnicí. Možné opatření je
omezení rychlosti resp.
udržení max. 90km rychlosti

Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos
caudatus)
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla)
Pěnice slavíková (Sylvia borin)
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs)
Pěvuška modrá (Prunella modularis)
Poštolka obecná (Falco tinnunculus)
Puštík obecný (Strix aluco)
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina)
Skřivan polní (Alauda arvensis)
Sojka obecná (Garrulus glandarius
Stehlík obecný (Carduelis carduelis)
Strakapoud velký (Dendrocopos
major)
Strnad obecný (Emberiza citrinella)
Střízlík obecný (Troglodytes
troglodytes)
Sýc rousný (Aegolius funereus)

Sýkora koňadra (Parus major)
Sýkora modřinka (Parus coeruleus)
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Špaček obecný (Sturnus vulgaris)
Vrabec polní (Passer montanus)
Výr velký (Bubo bubo)

§

Nebude mít negativní vliv

Zvonohlík zahradní (Serinus serinus)

poznámka

Savci
Hraboš polní (Microtus arvalis)
Ježek západní (Erinaceus europeaus)
Krtek obecný (Talpa europea)
Kuna lesní (Martes martes)
Lasice kolčava (Mustela nivalis)
Liška obecná (Vulpes vulpes)
Myšice křovinná (Apodemus sylvaticus)
Norník rudý – (Clethrionomys
glareolus)
Prase divoké (Sus scrofa)
Rejsek obecný (Sorex araneus)
Srnec obecný (Capreolus capreolus)
Veverka obecná (Sciurus vulgaris) §

§

Druh který snadno zdolá naváděcí
ploty. Automobilová doprava je pro
jedince nebezpečím.

Zajíc polní (Lepus europeus)

Dílčí závěry jsou uvedeny u jednotlivých druhů v kolonce poznámky.
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Posouzení vlivu stavby na jeden z hlavních předmětů ochrany Ptačí
oblasti Broumovsko – výra velkého, včetně ověření lokalit hnízdišť tohoto
druhu

Výr velký (Bubo bubo)
Popis druhu a nároky na prostředí: Naše největší sova, výrazná jsou pera ve tvaru oušek na
poměrně veliké hlavě. Má oranžové oči, celkové zbarvení je žlutohnědé s tmavými skvrnkami
na celém těle. Výr velký je schopen využít rozmanité typy prostředí od pouští po severské
jehličnaté lesy. Základní podmínkou je možnost úkrytu ve skalách, v balvanech nebo i v
menších lesních porostech. Může se přizpůsobit i sekundárně vzniklým lokalitám např. v
kamenolomech nebo na zříceninách hradů a to i v blízkosti lidí. Stav a rozšíření v Evropě
Tento druh s palearktickým rozšířením v Evropě chybí v její nejsevernější části, na Islandu a
ve Velké Británii. S výjimkou Pyrenejského poloostrova je velmi vzácný v západní Evropě.
Naopak poměrně hojný je v jižní Francii, na Balkáně a ve střední Evropě. Těžištěm rozšíření
je Finsko a Rusko. Během 20. století zaznamenala evropská populace výrazný pokles
hlavně v důsledku přímého pronásledování. Na stavy v jižní Francii a ve Španělsku měla vliv
i epidemie mixomatózy králíků, jakožto hlavní kořisti. Od poloviny 20. století dochází k
pomalému zvyšování počtu v některých zemích především západní Evropy. V 70. až 90.
letech se prokázal opětovný slabý pokles početnosti ve východní a jižní části evropského
areálu. Ochrana a rozšíření v ČR V současnosti se u nás výr velký vykytuje prakticky na
území celého státu, s výjimkou bezlesých oblastí v Polabí, na jižní a severovýchodní Moravě.
Obývá skalnatá území v nížinách i horské lesy ve vyšších polohách, významným a tradičním
útočištěm jsou srázy říčních údolí velkých řek. Na začátku 20. století byl u nás přímým
pronásledováním téměř vyhuben. Díky zákonné ochraně se podařilo dosáhnout pomalému
zvyšování početnosti až do 90. let. V současnosti se tento trend patrně zastavil.
Shodný trend je pozorován také v PO Broumovsko. Lokalizaci obsazených hnízd v blízkosti
záměru byla ověřena v hnízdní sezóně 2008. V blízkém okolí záměru nebyl zjištěn výskyt
volajícího samce. Tento stav je ověřen i ve více letech (konzultace Vrána J.,). Nejbližší
ověřené hnízdiště je vzdáleno cca 1200m vzdušnou čarou od záměru. Také toto hnízdiště
bylo v letošní hnízdní sezóně aktivní (v jarním období byla pozorována přítomnost volajícího
samce).
Pro uvedený druh byly identifikovány dva potenciálně nejvýznamnější negativní vlivy:

Hluk z automobilové dopravy
Výr velký. Pro tento druh by mohlo dojít k negativnímu vlivu za předpokladu, že by
hnízdiště druhu bylo blíže záměru. Ptáci tohoto druhu jsou poměrně silní a dobře se
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přizpůsobují novým podmínkám. Záměr však není novou skutečností a dlouhodobým
pozorováním bylo zjištěno, že jediné aktivní hnízdiště je vzdáleno cca 1200m od záměru.
Nelze očekávat takový nárůst automobilové dopravy, který by negativně ovlivnil stávající
hnízdiště. Vzhledem k velikosti teritoria tohoto druhu nelze očekávat vznik dalšího hnízdiště
blíže záměru. Proto také nelze očekávat potenciálně negativní vliv na případný vznik nového
hnízdiště.

Možná srážka s automobilem
Výr velký. Srážku s automobilem nelze vyloučit. Rozšíření však významně
neovlivňuje možnost srážky. V současné době není v uvedeném úseku znám případ kdy by
došlo ke srážce výra s projíždějícím automobilem.
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Posouzení vlivu stavby na chráněné druhy rostlin v průběhu celého
vegetačního období.

Výsledky botanického průzkumu – botanický seznam.

+

Acer platanoides L.
Acer pseudoplatanus L.
Aegopodium podagraria L.
Aesculus hippocastanum L.
Agrostis capillaris L.
Agrostis stolonifera L.
Achillea millefolium L.
Achillea ptarmica L.
Ajuga reptans L.
Alchemilla glabra Neygenf.
Alchemilla glaucescens Wallr.
Alchemilla L. spp.
Alchemilla monticola Opiz
Alchemilla vulgaris agg.
Alisma plantago-aquatica L.
Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
Alopecurus geniculatus L.
Alopecurus pratensis L.
Anemone nemorosa L.
Angelica sylvestris L.
Anthemis arvensis L.
Anthoxanthum odoratum L.
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.
Arctium lappa L.
Arctium tomentosum Mill.
Arrhenatherum elatius (L.) J. Presl et C. Presl subsp. elatius
Artemisia vulgaris L.
Athyrium filix-femina (L.) Roth
Avena fatua L.
Avenella flexuosa (L.) Drejer
Avenula pratensis (L.) Dum. subsp. pratensis
Avenula pubescens (Huds.) Dum.
Barbarea vulgaris R. Br. s. lat.
Bellis perennis L.
Betula pendula Roth.
Bistorta major S. F. Gray
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javor mléč
javor klen
bršlice kozí noha
jírovec maďál
psineček obecný
psineček výběžkatý
řebříček obecný
řebříček bertrám
zběhovec plazivý
kontryhel lysý
kontryhel sivý
kontryhel
kontryhel pastvinný
kontryhel ostrolaločný
(k. obecný)
žabník jitrocelový
olše lepkavá
psárka kolénkatá
psárka luční
sasanka hajní
děhel lesní
rmen rolní
tomka vonná
kerblík lesní
huseníček rolní
lopuch větší
lopuch plstnatý
ovsík vyvýšený pravý
pelyněk černobýl
papratka samičí
oves hluchý
metlička křivolaká
ovsíř luční pravý
ovsíř pýřitý
barborka obecná
sedmikráska obecná
(chudobka)
bříza bělokorá
rdesno hadí kořen

Brasica napus L. subsp. napus
Briza media L.
Calamagrostis epigeios (L.) Roth
Calamagrostis villosa (Chaix) J. F. Gmelin
Caltha palustris L. s. lat.
Campanula patula L.
Campanula rapunculoides L.
Campanula trachelium L.
Capsella bursa-pastoris (L.) Med.
Cardamine pratensis L.
Cardaminopsis halleri (L.) Hayek
Carex acuta L. subsp. acuta
Carex acutiformis Ehrh.
Carex caryophyllea Latourr.
Carex nigra (L.) Reichardt
Carex panicea L.
Carex remonta L.
Carum carvi L.
Centaurea jacea Gremli subsp. angustifolia
Cerastium holosteoides Fries subsp. triviale (Spenner) Möschl
Cirsium arvense (L.) Scop.
Cirsium heterophyllum (L.) Hill
Cirsium oleraceum (L.) Scop
Cirsium palustre (L.) Scop.
Cirsium rivulare (Jacq.) All.
Cirsium vulgare (Savi) Ten.
Colchicum autumnale L.
Convonvulus arvensis L.
Corylus avellana L.
Crepis biennis L.
Crepis paludosa (L.) Moench
Cruciata glabra (L.) Ehrendf.
Dactylis glomerata L.
Dactylis polygama Horvátovszky
Daucus carota L. subsp. carota
Deschampsia cespitosa (L.) P. B.
Dryopteris carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs
Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray
Echinochloa crus-galli (L.) P.B.
Elytrigia repens (L.) Nevski
Epilobium angustifolium L.
Epilobium ciliatum Rafin
Epilobium collinum C. C. Gmelin
Epilobium hirsutum L.
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brukev řepka olejka
třeslice prostřední
třtina křovištní
třtina chloupkatá
blatouch bahenní
zvonek rozkladitý
zvonek řepkovitý
zvonek kopřivolistý
kokoška pastuší tobolka
řeřišnice luční
řeřišničník Hallerův
ostřice štíhlá pravá
ostřice kalužní
ostříce jarní
ostřice obecná
ostřice prosová
ostřice řídkoklasá
kmín kořenný
chrpa luční úzkolistá
rožec obecný pravý
pcháč oset
pcháč různolistý
pcháč zelinný
pcháč bahenní
pcháč potoční
pcháč obecný
ocún jesenní
svlačec rolní
líska obecná
škarda dvouletá
škarda bahenní
svízelka lysá
(svízel jarní)
srha laločnatá
srha hajní
mrkev obecná pravá
metlice trsnatá
kapraď osténkatá
kapraď rozložená
ježatka kuří noha
pýr plazivý
vrbovka úzkolistá
vrbovka žlaznatá
vrbovka chlumní
vrbovka chlupatá

Equisetum arvense L.
Equisetum palustre L.
Erigeron acer L. s. str.
Erophila verna (L.) DC.
Euphorbia cyparissias L.
Fagus sylvatica L.
Fallopia convolvulus (L.) Á. Löve
Festuca altissima All.
Festuca ovina L. s. lat.
Festuca pratensis Huds.
Festuca rubra L. s.lat.
Ficaria verna Huds. subsp. bulbifera
Fragaria vesca L.
Fragaria viridis (Duchesne) Weston
Frangula alnus Mill.
Fraxinus excelsior L.
Galeobdolon montanum (Pers.) Rchb.
Galeopsis pubescens Besser
Galeopsis tetrahit L.
Galium album Mill. subsp. album
Galium aparine L.
Galium odoratum (L.) Scop.
Galium uliginosum L.
Galium verum L. s. str.
Geranium pratense L.
Geranium robertianum L.
Geum urbanum L.
Glechoma hederacea L.
Glyceria fluitans (L.) R. Br.
Heracleum sphondylium L. subsp. sphondylium
Hieracium murorum L.
Holcus lanatus L.
Hypericum maculatum Crantz
Hypochaeris radicata L.
Chaerophyllum aromaticum L.
Chaerophyllum hirsutum L.
Chelidonium majus L.
Chenopodium album L.
Impatiens glandulifera Royle
Impatiens parviflora DC
Juncus conglomeratus L.
Juncus effusus L.
Knautia arvensis (L.) Coulter subsp. arvensis
Lamium album L.
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přeslička rolní
přeslička bahenní
turan ostrý
osívka jarní
pryšec chvojka
buk lesní
opletka obecná
kostřava lesní
kostřava ovčí
kostřava luční
kostřava červená
orsej jarní hlíznatý
jahodník obecný
jahodník trávnice
krušina olšová
jasan ztepilý
pitulník horský
konopice pýřitá
konopice polní
svízel bílý pravý
svízel přítula
svízel vonný
svízel slatinný
svízel syřišťový
kakost luční
kakost smrdutý
kuklík městský
popenec obecný
zblochan vzplývavý
bolševník obecný pravý
jestřábník zední
medyněk vlnatý
třezalka skvrnitá
prasetník kořenatý
krabilice zápašná
krabilice chlupatá
vlaštovičník větší
merlík bílý
netýkavka žlaznatá
netýkavka malokvětá
sítina klubkatá
sítina rozkladitá
chrastavec rolní pravý
hluchavka bílá

Lamium amplexicaule L.
Lamium maculatum L.
Lamium purpureum L.
Lapsana communis L.
Larix decidua Mill.
Lathyrus pratensis L.
Lathyrus vernus (L.) Bernh.
Leontodon autumnalis L.
Leontodon hispidus L. subsp. glabratus (Koch) Holub
Leontodon hispidus L. subsp. hispidus

CITES

Leucanthemum vulgare agg.
Ligustrum vulgare L.
C4a Listera ovata (L.) R. Br.
Lolium multiflorum Lamk.
Lolium perenne L.
Lonicera nigra L.
Lotus corniculatus L.
Lotus uliginosus Schkuhr.
Lupinus polyphyllus Lindl.
Luzula campestris (L.) DC. s. str.
Luzula luzuloides (Lamk.) Dandy et Wilmott s. l.
Luzula pilosa (L.) Willd.
Lychnis flos-cuculi L.
Lysimachia nummularia L.
Lysimachia vulgaris L.
Lythrum salicaria L.
Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt
Malus domestica Borkh.
Matricaria discoidea DC.
Matricaria recutita L.
Medicago lupulina L.
Melica nutans L.
Mentha longifolia (L.) L.
Mercurialis perennis L.
Moehringia trinervia (L.) Clairv.
Mycelis muralis (L.) Dum.
Myosotis arvensis (L.) Hill
Myosotis palustris agg.
Oxalis acetosella L.
Pastinaca sativa L. s. lat.
Petasites albus (L.) Gaertn.
Phalaris arundinacea L.
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hluchavka objímavá
hluchavka skvrnitá
hluchavka nachová
kapustka obecná
modřín opadavý
hrachor luční
hrachor jarní
(lecha jarní)
máchelka podzimní
máchelka srstnatá
olysalá
máchelka srstnatá pravá
kopretina bílá
ptačí zob obecný
bradáček vejčitý
jílek mnohokvětý
jílek vytrvalý
zimolez černý
štírovník růžkatý
štírovník bažinný
lupina mnoholistá
bika ladní
bika bělavá
bika chlupatá
kohoutek luční
vrbina penízková
vrbina obecná
kyprej vrbice
pstroček dvoulistý
jabloň domácí
heřmánek terčovitý
heřmánek pravý
tolice dětelová
strdivka nicí
máta dlouholistá
bažanka vytrvalá
mateřka trojžilná
mléčka zední
pomněnka rolní
pomněnka bahenní
šťavel kyselý
pastinák setý
devětsil bílý
chrastice rákosovitá

Phleum pratense L.
Picea abies (L.) Karsten
Picris hieracioides L.
Pimpinella major (L.) Huds.
Pinus sylvestris L.
Plantago lanceolata L.
Plantago major L. subsp. major
Plantago media L. subsp. media
Poa annua L. subsp. annua
Poa nemoralis L. s.lat.
Poa palustris L. subsp. palustris
Poa pratensis L.
Poa trivialis L.
Polygonum aviculare agg.
Populus tremula L.
Potentilla anserina L.
Potentilla erecta (L.) Räuschel
Potentilla reptans L.
Prenanthes purpurea L.
Primula elatior (L.) Hill
Prunella vulgaris L.
+

Prunus domestica L.
Prunus spinosa L.
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn
Pulmonaria obscura Dum.
Ranunculus acris L. subsp. acris
Ranunculus auricomus agg.
Ranunculus flammula L.
Ranunculus repens L.
Raphanus raphanistrum L.
Reynoutria japonica Houtt. s. str.
Ribes uva-crispa L.
Rosa L. spp.
Rubus fruticosus agg.
Rubus idaeus L.
Rubus L. spp.
Rumex acetosa L.
Rumex acetosella L. subsp. acetosella
Rumex crispus L.
Rumex obtusifolius L.
Sagina procumbens L.
Salix caprea L.
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bojínek luční
smrk ztepilý
hořčík jestřábníkovitý
bedrník větší
borovice lesní
jitrocel kopinatý
jitrocel větší pravý
jitrocel prostřední pravý
lipnice roční pravá
lipnice hajní
lipnice bahení pravá
lipnice luční
lipnice luční
truskavec ptačí
topol osika
mochna husí
mochna nátržník
mochna plazivá
věsenka nachová
prvosenka vyšší
černohlávek obecný
slivoň švestka
(švestka)
trnka obecná
hasivka orličí
plícník tmavý
pryskyřník prudký pravý
pryskyřník zlatožlutý
pryskyřník plamének
pryskyřník plazivý
ředkev ohnice
křídlatka japonská
srstka angrešt
(meruzalka srstka)
růže
ostružník křovitý
ostružiník maliník
(maliník)
ostružník
šťovík kyselý
šťovík menší pravý
šťovík kadeřavý
šťovík tupolistý
úrazník položený
vrba jíva

Salix fragilis L.
Sambucus nigra L.
Sambucus racemosa L.
Sanguisorba officinalis L.
Scrophularia nodosa L.
Senecio ovatus (G., M. et Sch.) Willd.

+

Silene latifolia Poiret subsp. alba (Mill.) Greuter et Burdet
Sisymbirum officinale (L.) Scop.
Solidago gigantea Ait.
Sonchus arvensis L.
Sorbus aucuparia L. subsp. aucuparia
Spergula arvensis L. s. lat.
Spergularia rubra (L.) J. Presl et C. Presl
Stachys palustris L.
Stellaria alsine Grimm
Stellaria graminea L.
Stellaria nemorum L.
Symphytum officinale L.
Tanacetum vulgare L.
Taraxacum sect. Ruderalia Kirschner, H. Øllgaard et Štěpánek
Thlaspi arvense L.
Tilia cordata Mill.
Tilia platyphyllos Scop.
Tragopogon orientalis L.
Trifolium pratense L. subsp. pratense
Trifolium repens L.
Tripleurospermum inodorum (L.) Schultz-Bip.
Trisetum flavescens (L.) P. B.
Tussilago farfara L.
Typha latifolia L.
Urtica dioica L.
Vaccinium myrtillus L.

vrba křehká
bez černý
bez červený
krvavec toten
krtičník hlíznatý
starček Fuchsův (s.
vejčitý)
silenka širolistá bílá
hulevník lékařský
zlatobýl obrovský
mléč rolní
jeřáb ptačí pravý
kolenec rolní
kuřinka červená
čistec bahenní
ptačinec mokřadní
ptačinec trávolistý
ptačinec hajní
kostival lékařský
vratič obecný
pampeliška "lékařská"
penízek rolní
lípa srdčitá
lípa velkolistá
kozí brada východní
jetel luční pravý
jetel plazivý
heřmánkovec nevonný
trojštět žlutavý
podběl lékařský
orobinec širokolistý
kopřiva dvoudomá
borůvka
(brusnice borůvka)
brusinka
(brusnice brusinka)
divizna malokvětá
rozrazil břečťanolistý
rozrazil rezekvítek
rozrazil lékařský
rozrazil douškolistý
vikev ptačí
vikev plotní
violka rolní
violka vonná

Vaccinium vitis-idaea L.
Verbascum thapsus L.
Veronica hederifolia L. s. str.
Veronica chamaedrys L.
Veronica officinalis L.
Veronica serpyllifolia L.
Vicia cracca L.
Vicia sepium L.
Viola arvensis Murray
Viola odorata L.
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Viola reichenbachiana Bor.

violka lesní

POUŽITÉ ZKRATKY.
agg.
s. lat.
s. str.
+
C4a
CITES

– skupina nedostatečně prozkoumaných taxonů (nezřídka drobných druhů)
– sensu lato, taxon uvažován v širším pojetí
– sensu stricto, taxon uvažován v užším pojetí (drobný druh nebo
typová subspecie)
– druh často nepůvodní, pěstovaný v zahrádkách a parcích, výjimečně
zplaňující, v zájmovém území vysázený
– vzácnější taxony vyžadující další pozornost – méně ohrožené
– taxony zahrnuté ve Washingtonské úmluvě ve znění posledních
aktualizací z 18. 9. 1997 a 29. 4. 1999

Seznam druhů zaznamenaných v zájmovém území (příloha 1: Výsledky
botanického průzkumu – botanický seznam) obsahuje celkem 252 taxonů vyšších
cévnatých rostlin.
Během botanického průzkumu nebyl v zájmovém biotopu zjištěn výskyt
ohroženého druhu podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. k zákonu č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Podle Černého a červeného seznamu
cévnatých rostlin ČR (Procházka 2001) byl v území zaznamenán 1 vzácnější druh
vyžadující další pozornost (C4a - Listera ovata).
V úseku, km 22,3-25,0 rozšíření silnice II/303 o stoupací pruhy, se nachází dvě I.
zóny ZCHÚ, z nichž Broumovské stěny jsou NPR a lokalitou soustavy Natura 2000.
Záměr stavby bude mít vliv nejen na fytocenózy v ZCHÚ, ale dojde i k narušení
ekologických vazeb, které se postupně začínají vytvářet v lesních porostech, které
jsou v současné době řazené do jednotky X9A. Bude pozastavený proces
přirozeného zmlazování žádoucích druhů dřevin, zvýší se degradace a ruderalizace
(šíření plevelů a invazních rostlin). Vliv na faunu, flóru a stávající ekosystémy bude
celkově hodnocen jako významný a složitý, u trvalého záboru bude ireverzibilní.
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Posouzení vlivu stavby na migrující živočichy v průběhu celého
kalendářního roku a posouzení navržených variant s ohledem na
nalezené druhy
Poznámka

Obojživelníci
Čolek obecný (Triturus vulgaris)

§§

Ropucha obecná (Bufo bufo)§

§

Skokan hnědý (Rana temporaria).

poznámka

Plazi
Užovka obojková (Natrix natrix)§

§

Slepýš křehký (Anguis fragilis)§§

§§

Vyřešením lokality Honský rybník a u starého lomu
nelze očekávat negativní vliv záměru na druh
Populace nebude stavbouohrožena

Poznámka

Ptáci
Čáp černý (Ciconia nigra)§§
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis)§
Krkavec velký (Corvus corax)§
Kulíšek nejmenší (Glaucinium
passerinum)

Vyřešením lokality u starého lomu nelze očekávat
negativní vliv záměru na druh
Vyřešením lokality u starého lomu nelze očekávat
negativní vliv záměru na druh
Lokálně cenný druh.
Vyřešením lokality Honský rybník a u starého lomu
nelze očekávat negativní vliv záměru na druh

§§
§
§§

Puštík obecný (Strix aluco)
Sýc rousný (Aegolius funereus)

§§

Výr velký (Bubo bubo)

§

Záměr nebude mít vliv na populaci
Záměr nebude mít vliv na populaci
Záměr nebude mít vliv na populaci
Rychle jedoucí automobily mohou srazit jedince nad
silnicí. Možné opatření je omezení rychlosti resp.
udržení max. 90km rychlosti
Lokálně cenný druh
Rychle jedoucí automobily mohou srazit jedince nad
silnicí. Možné opatření je omezení rychlosti resp.
udržení max. 90km rychlosti
Záměr nebude mít vliv na populaci

Savci

Poznámka

Veverka obecná (Sciurus vulgaris) §

Automobilová doprava je nebezpečím. Současný stav
je však nevhodný pro jedince. Druh dobře překonává
naváděcí hradby. Nelze stanovit podmínky, které
zaručí úplnou spolehlivost před vběhnutím jedinců do
vozovky. Vybudováním cyklistické stezky bude
alespoň z jedné strany dostatek prostoru pro únik
jedinců z vozovky. Přesto ani toto řešení není spolivou
ochranou před kolizí s automobilem
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Závěry
Během botanického průzkumu nebyl v zájmovém biotopu zjištěn výskyt
ohroženého druhu podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. k zákonu č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Podle Černého a červeného seznamu
cévnatých rostlin ČR (Procházka 2001) byl v území zaznamenán 1 vzácnější druh
vyžadující další pozornost (C4a - Listera ovata).
V úseku, km 22,3-25,0 rozšíření silnice II/303 o stoupací pruhy, se nachází dvě I.
zóny ZCHÚ, z nichž Broumovské stěny jsou NPR a lokalitou soustavy Natura 2000.
Záměr stavby bude mít vliv nejen na fytocenózy v ZCHÚ, ale dojde i k narušení
ekologických vazeb, které se postupně začínají vytvářet v lesních porostech, které
jsou v současné době řazené do jednotky X9A. Bude pozastavený proces
přirozeného zmlazování žádoucích druhů dřevin, zvýší se degradace a ruderalizace
(šíření plevelů a invazních rostlin). Vliv na faunu, flóru a stávající ekosystémy bude
celkově hodnocen jako významný a složitý, u trvalého záboru bude ireverzibilní. Pro
bezkonfliktní řešení je nutné aby v těchto lokalitách nedocházelo k vstupu mimo
zájmové území (těleso komunikace případně svahy). Je nutné zcela zakázat vstup
mimo tyto plochy a v uvedených lokalitách nelze skládkovat stavební materiály ropné
produkty a parkovat techniku.
V průběhu zoologického průzkumu bylo zjištěno 11 druhů uvedených ve vyhlášce
395/92 Sb. druhy jsou označovány jako zvláště chráněné. Existencí současné silnice
dochází ke konfrontaci těchto druhů s automobilovou technikou. Realizací stavby
dojde především k rozšíření plochy, na které může dojít ke konfliktům. Přijetím
vhodných opatření lze snížit tato rizika na menší míru. Opatření jsou zejména
následující:
- Vyřešení migrace obojživelníků v lokalitě rybníka Hony
- Řešením migrace obojživelníků v lokalitě starého lomu
- Realizací ekoduktu doplněného o naváděcí zábrany pro střední a velké
savce
- Realizací naváděcích zábran do starého mostu a jejich prodloužení na obě
strany.
- Vybavení komunikace značkami upozorňujícími na možnost konfliktu
s divokou zvěří a doporučení o dodržování maximální povolené rychlosti.
Přijetím uvedených opatření lze očekávat, že nebude docházet ke konfliktů živočichů
s automobily. Výsledky opatření je vhodné sledovat alespoň ve dvou celoročních
sledováních. Výsledky těchto sledování potom zapracovat do případných změn
v umístění zábran, nebo ve změně jejich rozsahu.

32

Fotodokumentace

Počátek trasy v místě rybníka Hony. V pravé části obrázku jsou vidět dočasné zábrany pro usměrnění migrace
obojživelníků

Lokalita vrcholu stoupání- umístění ekoduktu.Lokalita umístění první kamery.
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Průleh v blízkosti starého lomu. Na konci svodidel nejfrekventovanější trasa migrace středních a velkých savců.
(lokalita umístění třetí kamery)

Mokřad ve strém lomu v jarním aspektu.
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Trasa silnice u starého mostu.

Starý most pod silnicí. Lokalita umístění druhé kamery.
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ČÁST A.
ÚDAJE O OZNAMOVATELI A ŘEŠITELSKÉM TÝMU
ÚDAJE O ODBORNÝCH OSVĚDČENÍCH ZPRACOVATELE TÉTO
ČÁSTI DOKUMENTACE
Ing. Petr Čihák
Držitel osvědčení odborné způsobilosti v oboru inženýrská geologie, rozhodnutí MŽP ČR č.j.
č.j 6304/630/33279/01, poř. č. 1541/2002 ze dne 21.2.2002,
Držitel osvědčení odborné způsobilosti v oboru hydrogeologie, rozhodnutí MŽP ČR č.j.
č.j 2316/660/31829/ENV/05, poř. č. 2021/2006 ze dne 23.3.2006
Držitel oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem OBÚ v Trutnově č.j. 1354/02 ze dne 16.4.2002
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ČÁST B.
ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE
1.1. Název záměru
Pěkov - Broumov – silnice II/303 – rozšíření o stoupací pruhy v km 21,5 – 25,5 a cyklostezky
1.2. Popis, kapacita a rozsah záměru
Investičním záměrem je rozšíření stávající silnice II/303 o stoupací pruhy v úseku km
22,210 – 25,160 staničení stávající silnice a to v oblasti překonávání hřebene Broumovských
stěn v prostoru zvaném Na Pasách. Stávající pouze dvouproudá silnice má v daném úseku
neuspokojivou šířku, místy špatné rozhledové poměry a zejména velký podélný sklon místy
přesahující i 10%. Tyto skutečnosti potom neumožňují předjíždění pomalých, zejména plně
naložených, nákladních vozidel v největších stoupáních, což v zimních měsících vyvolává
kritické dopravní situace i s naprostým kolabováním provozu. V rámci záměru jsou tak
navrženy dva úseky stoupacích pruhů (v km 22,380 – 22,920 – vpravo staničení a v km 23,100
– 24,940 vlevo staničení). Konstrukčně tohoto záměru mělo být původně dosaženo rozšířením
stávající komunikace souvisle o jeden jízdní pruh vlevo staničení. Z důvodu požadavku Správy
CHKO Broumovsko vylučujícího zásah do pozemku p.č. 1265/1 v k.ú. Jetřichov (I. zóna
CHKO – Nad křižovatkou – louka s výskytem vzácných ostřic a vstavačovitých rostlin) bylo
nutné záměr rozšíření silnice v této koncové části přenést v cca km 24,500 – 24,940 vpravo
staničení. Navrženým konstrukčním řešením tak bude v celém modernizovaném úseku
nahrazena stávající silnice kategorie S 7,5/50 silnicí kategorie S 11,5/70 v celkové délce 2,95
km. Z hlediska výškového vedení nivelety není v základní variantě záměru výraznějších rozdílů
oproti stávajícímu stavu – z hlediska konstrukce nových částí silničního tělesa, tak téměř zcela
toto těleso budou tvořit nová násypová tělesa, místy i výrazné výšky, naopak nutnost realizace
zářezových svahů je naprosto minimální a to pouze v koncové části úprav a při malých
hloubkách zásahu do stávajících svahů. Součástí této základní varianty řešení je kromě sanace
krytu vozovky i oprava a rozšíření mostu e.č. 303-13 a přeložka sdělovacího vedení. Kromě
základní varianty byla pro daný záměr vypracována ještě druhá varianta nazvaná EKODUKT,
která předpokládá v nejvyšším místě stoupání stávající silnice (cca km 23,020 – 23,100)
zahloubení nivelety a překlenutí silnice parabolickou konstrukcí s přesypem pro volný přechod
zvěře přes silnici. Silnice by tak v tomto úseku byla uměle osvětlena a chráněna proti
klimatickým vlivům tunelem, přičemž by navíc došlo k snížení extrémního podélného sklonu
silnice z více jak 10% na 8% resp. až na 6%. Nedílnou součástí této varianty potom byl i návrh
navazujících opěrných zdí na podchycení nadnásypu resp. snížení trvalých záborů lesních
pozemků opět variantě navržených jednak jako klasické betonové konstrukce, jednak potom
netradičně z gabionů, či strmých ztužených zemích svahů. Správou CHKO nebylo tato
variantní řešení odsouhlaseno, protože vysoké a strmé zdi resp. svahy by tvořily pro migrující
zvěř nepřekonatelnou překážku. Součástí obou variant záměru je i vymezení územní rezervy
pro výhledové zemní těleso cyklostezky podél tohoto úseku silnice cca v km 22,800 –
24,800 v délce 2,00 km. Ta je nejprve vedena vpravo silnice okrajem lesa cca do km 23,000,
kde je převedena vlevo, když je vedena po lesních cestách, případně při patě svahu rozšířené
silnice až do km 24,360, kde je převedena zpět vpravo silnice, kde bude vedena podél paty
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násypu resp. nízkého zářezu rozšířené silnice. Obě křížení se silnicí jsou navržena úrovňová
v místech s příznivým a dalekým rozhledem, umožňujícím bezpečný přejezd silnice.

ČÁST C.
ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM
ÚZEMÍ
C.2. CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO
PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

STAVU

ŽIVOTNÍHO

2.1. Základní charakteristiky ovzduší a klimatu
Klimatické poměry
Dle klimatického členění ČR (Quitt, 1971) leží zájmové území daného úseku silnice v mírně
teplé klimatické oblasti MT2. Ta se vyznačuje krátkým až normálně dlouhým, mírným až mírně
chladným, mírně suchým až suchým létem, normálním až dlouhým přechodným obdobím s
mírným jarem a mírně teplým podzimem. Zima je normálně dlouhá, mírně chladná, suchá až
mírně suchá s krátkou až normálně dlouhou sněhovou pokrývkou. Průměrná roční teplota se
zde pohybuje mezi 6 - 7°C. Maximální roční teploty se vyskytují v průběhu června
(dlouhodobý průměr mezi 16 - 17 °C). Převládající směry větrů jsou od SZ až JZ. Maximální
síla větru se pohybuje nad 5° Beauforta, přičemž podíl bezvětří dosahuje 28,8%.
PRŮMĚRNÁ SOUHRNNÁ MĚSÍČNÍ DEŠŤOVÁ DOTACE (STANICE HRONOV)
1931 - 1960
I
II
III
IV
V
VI
VII VIII
IX
X
XI
( mm )
45
49
37
47
67
76
104
81
55
54
53
PRŮMĚRNÁ SOUHRNNÁ ROČNÍ DEŠŤOVÁ DOTACE
stanice
sledované období
Náchod
1931 - 1960
Hronov
1931 - 1960
Police nad Metují
1931 - 1960

XII
49

celkem
717

roční úhrn srážek (mm)
753
717
735

Seismicita území
Oblast mezi Náchodem a Trutnovem je známá zvýšenou seismicitou území. Podle ČSN 73
0036 seismické zatížení staveb se zde vyskytuje výrazná seismická oblast ČR se seismicitou až
7°MCS. Příčinou této skutečnosti je velmi složitý tektonický vývoj oblasti v geologické
minulosti a existence významné tektonické poruchy, tzv. hronovsko – poříčské zlomové
struktury. Porucha je tvořena systémem zlomů v šířce několik set metrů, na kterých dochází
k pohybům nejméně od karbonu (před 300 mil. let) pravděpodobně až dodnes. Tyto
skutečnosti způsobují, že tato oblast je kromě západočeského kraslicka nejvíce seismicky
aktivní oblastí Čech. Nejvýraznější zaznamenaná zemětřesení zde proběhla v letech 1883 –
1901 s intenzitou až 7°stupnice MSK-64 (4,7°stupnice Richtera), průměrně však dochází ke 3
drobným záchvěvům ročně. Epicentrum se vyskytuje mezi Náchodem a Trutnovem, nejčastěji
o souřadnicích 50,5°N a 16,1°E (cca do 5 km SZ od Hronova). Do zájmového území
posuzovaného záměru však takto zvýšená seismicita území nezasahuje. Při počátku úprav
silnice II/303 se však k danému území se zvýšenou seismicitou výrazně přibližuje.
2.2. Základní charakteristiky a ochranný režim povrchových a podzemních vod
Povrchové vody
POVRCHOVÉ VODY
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ochranný režim přírody v území:
hydrologické pořadí a příslušnost povodí:

plochy dílčích povodí:
celkové plochy povodí s předchozími:
příslušnost dílčích povodí a řády toků:

ochranný režim povrchových vod:
oblast hygienické ochrany:
ohrožení oblasti vysokými vodami:

CHKO Broumovsko
1 - 01 - 03 - 014 - povodí řeky Pěkovského potoka
2 - 04 - 03 - 006 - povodí řeky Stěnavy
2 - 04 - 03 - 015 - povodí Liščího potoka
8,140 km2
5,956 km2
11,600 km2
8,140 km2
94,881 km2
11,600 km2
Pěkovský potok - III, Metuje - II, Labe - I
Stěnava - III, Nysa Klodska – II, Odra - I
Liščí potok - IV, Stěnava - III, Nysa Klodska – II, Odra - I
bez ochrany
bez ochrany
bez ohrožení

Pro projekční návrh dílčích hydrologicky významných částí modernizovaného úseku silnice a
cyklostezek (např. propustky, odvodňovací příkopy, trativody apod.) je nutné hydrologické
kapacitní posouzení všech těchto objektů na intenzitu příslušného deště spadlého do přilehlého
dílčího povodí, tj. na vstupní údaje získané odbornými stavebně – hydrologickými výpočty
nebo poskytnuté příslušným Povodím a.s. či ČHMÚ. Dimenzování konstrukcí těchto objektů je
nutné podřídit získaným údajům.
Podzemní vody
Podzemní vody jsou v závislosti na obsahu minerálních látek děleny na vody prosté a vody
minerální. Výrazný význam v dané oblasti mají podzemní vody prosté, rozsáhlejší výskyty
podzemních vod minerálních v daném prostoru nejsou známy, resp. nejsou využívány.
PODZEMNÍ VODY PROSTÉ
ochranný režim přírody v území:
bilancované hydrogeologické kolektory:
ochranný režim podzemních vod:
oblast hygienické ochrany:

CHKO Broumovsko
A1,A2 (T + Kc + Kt1), C1,C2 (Kt2 + Kt3), D (Kt3)
CHOPAV Polická pánev
zčásti PHO 2Bš (vnější - širší) – JÚ v Polické křídové pánvi (ZÚ –
cca km 24,000)
zčásti PHO 2Bz (vnější - zlomové) – JÚ v Polické křídové pánvi (ZÚ
– cca km 22,950 – ochrana bělského zlomového pásma)

Za chráněnou oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV) byla Polická pánev vyhlášena
nařízením vlády ČSR č. 85/1981 Sb. v roce 1981. Z hlediska aktuálního stavu výše uvedených
ochranných vodohospodářských pásem lze uvést tyto bližší údaje. Pásma hygienické ochrany 2.
stupně (jak 2Bš – vnější širší, tak 2Bz – vnější zlomové) prostých vod pro ochranu vodních
zdrojů Polické křídové pánve byla původně vyhlášena rozhodnutím OVLHZ ONV Náchod č.j.
Vod/500/72-Z z 13.11.1972 a č.j. 930/78-Vod-Z ze dne 13.6.1978 mj. s cílem ochrany
výchozů křídových hornin středně a spodně - turonského a cenomanského stáří v infiltrační
oblasti těchto zdrojů a významných zlomových pásem v této oblasti. Počátkem 90. tých let
minulého století došlo k novelizaci této ochrany vydáním rozhodnutí č.j. 736/91/Vod-Z ze dne
5.2.1991. Tímto rozhodnutím byly dřívější právní normy zrušeny, ale způsob ochrany byl
zachován a naopak v některých oblastech byl rozsah těchto pásem rozšířen. Součástí tohoto
rozhodnutí jsou Základní zásady pro využívání ochranných pásem (PHO) těchto vodních
zdrojů. Tyto platné právní normy jsou obsahem přílohy H7.
Chemismus podzemních a povrchových vod
Podzemní vody v rajonu č. 411 – Polická pánev jsou nejčastěji typu Ca – HCO3, středně až
dosti tvrdé, ve střední části s celkovou mineralizací 300 – 1000 mg/l, v okrajových částech
pánve potom pod 300 mg/l. Vody svrchní zóny (cca do hloubky 400 m) rajonu č. 516 –
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Dolnoslezská pánev jsou převážně typu Ca – HCO3, lokálně se zvýšeným obsahem iontů Mg a
SO4 s celkovou mineralizací 200 – 700 mg/l. Hlubší již zcela statické zásoby podzemní vody
v této pánvi vykazují celkovou mineralizaci i nad 1000 mg/l. Chemismus podzemní vody
Polické pánve v blízkosti daného záměru, tj. hlubinného vrtu VS12/66 a blízkých povrchových
pramenních vývěrů podzemní vody je uveden v příloze H6.
2.3. Základní charakteristiky přírodních poměrů zájmového území a širšího okolí
Geomorfologie
Podle regionálního geomorfologického členění reliéfu republiky (B.Balatka a kol. - GÚ ČSAV
Brno 1971) zájmové území posuzovaného úseku silnice II/303 patří do provincie České
vysočiny, Sudetské soustavy, podsoustavy Střední Sudety, celku Broumovská vrchovina a
detailně potom do oblasti dvou podcelků Polická a Meziměstská vrchovina s označením IVB1B a 1IVB-1C. Z hlediska lokálních geomorfologických poměrů se vlastní prostor zájmového
území posuzovaného úseku silnice II/303 nachází ve velmi členitém terénu, na přechodu
S okraje hřebenu Broumovských stěn v blízkosti severního hřebenového vrcholu zvaného
Honský Špičák (kóta 652 m.n.m.). Trasa silnice zde tak nejprve stoupá od S okraje obce
Pěkov – místní části Hony k S po JZ úbočí Broumovských stěn z nadmořské výšky 540 m.n.m.
až do sedla pod Honským Špičákem s nadmořskou výškou 591 m.n.m., kde je nejvyšší bod
nivelety silnice. Odsud se trasa prudce stáčí k SZ v neustálém klesání po SV úbočí
Broumovských stěn až do nadmořské výšky okolo 480 m.n.m., kde končí v oblasti křižovatky
se silnicí III. třídy do obce Jetřichov.
Geologické poměry
Z regionálně - geologického hlediska se jedná o jižní část Dolnoslezské pánve, která na našem
území zasahuje právě pouze do Broumovského výběžku. Jedná se o výrazně pánevní strukturu
SZ - JV směru, tvořenou paleozoickými sedimentárními horninami permsko - karbonského
stáří. Osová část této pánve je zde navíc ještě vyplněna komplexem mezozoických
sedimentárních hornin triasu a křídy, tvořících strukturu tzv. Polické pánve. Nejstaršími
horninami paleozoického stáří, vystupujícími na povrch území mezi Jetřichovem a
Hejtmánkovicemi, jsou tzv. martínkovické vrstvy (jílovce, prachovce omezeně potom pískovce
s polohami vápenců a hrubých pískovců - tzv. jetřichovický obzor), stratigraficky náležící ke
spodnímu permu – autunu. Směrem k Z vystupují na povrch horniny trutnovského souvrství
(červenohnědé aleuropelity, vápnité pískovce, slepence a brekcie), stratigraficky řazené do
saxonu – středního permu. Nejsvrchnějším členem permokarbonského komplexu jsou horniny
bohuslavického souvrství (jílovité a arkózové pískovce, dolomitické pískovce až arkózy),
řazené do durynku – svrchního permu. Na tyto horniny svrchního permu zde potom již přímo
nasedají sedimenty spodního pestrého i světlého triasu bohdašínského souvrství – pískovce,
arkózové pískovce a drobnozrnné slepence. Dále směrem k J až JZ již vystupují sedimenty
svrchní křídy Polické pánve. Zastoupeny jsou sedimenty cenomanu pouze v mořském vývoji
(vápnité a glaukonitické pískovce s proplástky jílovců) v mocnosti do 35 m, dále sedimenty
spodního turonu (spongilitické slínovce) v mocnosti do 85 m a sedimenty středního až
svrchního turonu (slínovce a kvádrové pískovce skalních měst) v mocnosti okolo 360 m.
Paleozoické a mezozoické horniny jsou potom překryty kvartérním pokryvem převážně
v podobě deluviálních až deluviálně – eluviálních písčitě – hlinitých, kamenitě – hlinitých a
kamenitých sedimentů. Oblast městské a vesnické zástavby spolu s trasami liniových staveb a
skládkových prostorů bývá potom spojena s existencí různorodých recentních navážek
(sypanin), které upravují současnou podobu povrchu terénu.
Lokální geologické poměry, kromě údajů podrobných geologických map, přibližují i údaje
převzatých vybraných konkrétních průzkumných geologických vrtů z nejbližšího okolí
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posuzované úseku silnice II/303 - viz. přílohy H4 a H5. Na základě těchto údajů je zřejmé, že,
zájmové území daného úseku silnice se nachází v oblasti SV křídla Polické pánve. Horninové
skalní podloží v trase silnice tak téměř zcela tvoří horniny mezozoika – křídy a triasu, pouze ve
velmi krátkém koncovém úseku dlouhém okolo 400 m (cca od km 24,750) trasa zasahuje do
paleozoických hornin permského stáří. Křídové horniny Polické pánve tak budou bezprostřední
skalní podloží tvořit prakticky pouze ve stoupání od Pěkova k nejvyšší úrovni nivelety.
V krátkém počátečním úseku to nejprve budou kvádrové pískovce s polohami slinitých
prachovců středně – turonského stáří a cca od km 22,500 do vrcholu stoupání to pak budou
vápnité prachovce, prachovité slínovce, prachovité glaukonitické pískovce, případně
spongilitické prachovce s čočkami silicitů spodně turonského stáří. Bezprostředně za vrcholem
stoupání se potom ve velmi krátkém úseku budou vyskytovat bazální křídové horniny
mořského cenomanu – glaukonitické pískovce. Dále až do uvedeného staničení cca v km
24,750 skalní podloží tvoří sedimentární horniny triasu – nejprve bělošedé pískovce a arkózové
pískovce, později potom pestře barevné polymiktní arkózové pískovce až slepence. Od km
24,750 již skalní podloží budou tvořit hnědočervené až rudě červené horniny permského stáří
bohuslavického souvrství – prachovitě – jílovité pískovce s polohami arkózových pískovců. Po
geotechnické stránce se jedná o horniny v různém stupni zvětrání (R6-2), které jsou na
povrchu překryty kvartérním pokryvem. Ten bude v naprosté převaze dosahovat velmi malých
mocností okolo 0,5 – 2 m. Nejčastěji jej bude tvořit eluviální skelet a deluviální suť ve formě
balvanitého, kamenitého a úlomkovitého štěrku, s různou písčitou příměsí a v různém stupni
zahlinění (B,Cb,G2-4-GP,G-F,GM), při povrchu i charakteru různě zahliněného písku i se
štěrky (S2-4- SP,S-F,SM) až štěrkovitě - písčité hlíny (F1,3-MG,MS), převážně pevné
konzistence. Mimořádně velkých mocností však kvartérní pokryv může dosahovat v oblasti
nejvíce členitého úseku silnice (tj. za vrcholem stoupání silnice ve směru staniční – cca km
23,100 – 23,500), kde mocnost zejména deluviálních (suťových) sedimentů může přesahovat i
10 m. Vlastní těleso silnice je potom vytvořeno recentní sypaninou – navážkou různorodého
charakteru (Y). V rámci aktuálního terénního šeření (ke dni 11.11.2008) byla navíc v oblasti
svahů násypové části komunikace zjištěna značná přítomnost silně neulehlých recentních
akumulací navážek i s častým obsahem struzky a škváry (Y,Z), které mají bezpochyby původ
v používaných posypových materiálech při zimním provozu daného úseku silnice II/303.
Hydrogeologické poměry
I z globálně hydrogeologického hlediska zájmové území daného úseku silnice II/303 zasahuje
do dvou odlišných hydrogeologických celků. Téměř celá délka trasy (od ZÚ do cca km
24,750) spadá do hydrogeologického rajonu č. 411 – Polická pánev. Pouze krátký koncový
úsek (cca od km 24,750) již náleží k rajonu č. 516 – Dolnoslezská pánev. Polická křídová
pánev patří k vodohospodářsky nejvýznamnějším oblastem české křídy s vhodnými
podmínkami pro vytvoření významné nádrže podzemní vody. Pánev tvoří mesozoickou výplň
mezi oběma křídly permokarbonské dolnoslezské pánve s výrazně pánvovitou strukturou,
souměrnou podle osy ve směru SZ – JV. Na SZ je brachysynklinálně uzavřena, na JV přechází
do Polska. Struktura pánve je příčně rozdělena skalským zlomem (zlomovým pásmem,
nacházejícím se cca 3 km S od daného záměru) JZ – SV směru na víceméně dva samostatné
zvodnělé systémy - jižní a severní. Zájmový prostor záměru se tak nachází v severní části
jižního zvodnělého systému. Dle původního stratigrafického členění jsou v Polické pánvi
zastoupeny sedimenty cenomanu až středního turonu. Podloží křídových sedimentů je tvořeno
triasovými pískovci v nadloží permokarbonu Dolnoslezské pánve. V celém komplexu
křídových sedimentů jsou vytvořeny čtyři základní zvodněné systémy tvořené křídovými
sedimenty s funkcí kolektorů. Z hlediska vodohospodářského významu jsou nejvýznamnějším
prostředím oběhu podzemních vod propustnější části bazálního křídového korycanského
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souvrství (souvrství mořského cenomanu) a spodně turonského souvrství v současné literatuře
označované jako psamitické souvrství (část kolektoru A1) a rohovcové souvrství (část
kolektoru A2), spolu s triasovými sedimenty (pískovci a slepenci – T), eventuelně i
s permským podložím. Tento kolektor je rozšířen souvisle v celé ploše pánve. Zvodnění
středně turonských kolektorů (spodní těleso pískovců C1) a (svrchní těleso pískovců C2) je
značně variabilní, závislé na faciálním vývoji, tektonickém porušení a prostorové pozici
kolektoru. Kolektor D náleží ke komplexu středně až svrchně turonských pískovců,
oddělených mezilehlým pelitickým izolátorem od svrchního tělesa středně turonských
pískovců. V permsko - karbonských sedimentech rajonu č. 516 - Dolnoslezské pánve se střídají
vrstvy pelitického, psamitického i psefitického charakteru. Tato pestrá skladba hornin spolu
s vysokým stupněm zpevnění stírá primární rozdíly hydrogeologické funkce mezi kolektory a
izolátory, takže funkci kolektorů přejímají rozpukané partie těchto hornin do hloubky 60 až
100 m, případně intenzivně tektonicky porušené zóny. Hlavní podíl na oběhu podzemních vod
má první zvodeň. Převážná většina infiltrovaných srážkových vod je v pánvi poměrně rychle
odvodňována prameny i rozptýlenými přítoky do povrchových toků. Akumulační schopnost
permokarbonských hornin je tak s ohledem na jejich nízkou propustnost a morfologickou
pozici poměrně malá. Vodohospodářsky jsou tak využívány především pramenné vývěry a
mělké vrty vesměs pouze s lokálním vodohospodářským významem. Z hlediska směru
proudění podzemních vod v oblasti hornin Polické pánve bylo dlouhodobým sledováním, jakož
i na hydrogeologickém modelu prokázáno proudění od okraje křídla struktury k JZ, v oblasti
obce Pěkov se potom již proudění stáčí spíže k Z. Proudění podzemní vody v prostoru
triasových hornin je dlouhodobě sledováno např. při konci úseku v oblasti bývalých pískoven
PASA. Ukázalo se však, že tato problematika je výrazně složitá, závisí na lokálním
tektonickém porušení triasových hornin a dosud se ji jednoznačně nepodařilo objasnit. Dle
výsledků dřívějších prací se předpokládal odtok vod směrem k JV až SV, nověji byl prokázán
odtok i k SZ, tj. směrem k polické křídové pánvi. V oblasti permských hornin při konci úseku
lze očekávat odtok podzemní vody akumulované v povrchové silně rozpukané zóně v souladu
s konfigurací terénu, tj. k V.
Z hlediska lokálních hydrogeologických poměrů lze orientačně vycházet z údajů
převzatých vybraných archivních hydrogeologických vrtů z nejbližšího okolí trasy silnice II/303
- viz. přílohy H4 a H5. Pro potřeby daného záměru mají význam pouze údaje o hladině první
zvodně. Vzhledem k převažující malé mocnosti kvartérního pokryvu a dominaci značně
propustného horninového prostředí, je však zřejmé, že první souvislejší hladina podzemní vody
bude převážně velmi výrazně zaklesnuta do skalního horninového prostředí a její úroveň může
zároveň i výrazněji kolísat. Mělčeji se nad touto souvislou hladinou může pouze lokálně
v nesaturované zóně vytvářet časově i prostorově omezené nespojité (zavěšené) zvodnění,
výrazně závislé na okamžité intenzitě místních dešťových srážek. V počáteční části úseku
silnice lze přihlédnout k měřením hladiny na vrtu VS16, kdy v letech 1975 až 1986 hladina
kolísala v úrovni 491 – 498 m.n.m., tj. cca 60 – 70 m pod úrovní terénu, ve střední části lze
přihlédnout k údajům vrtu PAI14, kde se hladina nachází v hloubce okolo 40 – 45 m pod
úrovní terénu a v koncové části k např. k údajům vrtů PAI 19 – PAI25, podle nichž je souvislá
hladina zaklesnuta opět okolo 40 – 45 m pod terénem. Zde se však vyskytuje ještě mělčí,
souvisleji zavěšená hladina podzemní vody v úrovni okolo 10 – 25 m pod povrchem terénu.
Pro naprosto závěrečný úsek v permských horninách lze potom vycházet z údajů vrtu PAI5,
kde se hladina podzemní vody vyskytuje v hloubce 8 – 10 m pod povrchem terénu. Nejmělčeji
v celém posuzovaném úseku modernizované silnice II/303 lze hladinu podzemní vody očekávat
v terénní depresi pod mostním objektem v km 24,000, v příčných depresích s osazenými
propustky pod silničním tělesem, kde lze v době příznivých srážkových poměrů očekávat
výskyt hladiny podzemní vody do 5 m pod terénem a dále potom při samém konci
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posuzovaného úseku, kde se souvislá hladina podzemní vody může vyskytovat na podložních
permských sedimentech již do 3 m pod povrchem terénu.
2.5. Přírodní zdroje
Z širšího regionálního pohledu jsou v daném území evidovány nebo využívány přírodní zdroje
pevné a tekuté povahy. Ze zdrojů pevné povahy to jsou zemědělská a lesní půda, deluviálně –
eluviální písky a štěrkopísky a horniny s využitím jako stavebního kamene. Ze zdrojů tekuté
povahy to jsou potom prosté podzemní vody a povrchové vody.
Zemědělská půda
Příslušné údaje o převládajícím charakteru zdejších zemědělských půd jsou uvedeny v příslušné
kapitole. Daný záměr je však takového charakteru, že zábor zemědělské půdy bude
představovat zcela minimální až nulový rozsah, neboť naprostá převaha trvalého záboru se
předpokládá na ostatních plochách, případně na lesní půdě.
Lesní půda
Oproti zemědělské půdě se předpokládá výraznější rozsah záboru zemědělské půdy.
Kompenzaci bude tak tvořit i náhradní lesnická výsadba.
Deluviálně – eluviální písky až štěrkopísky
Blízké i širší okolí bylo v minulosti předmětem místní (často i selské) těžby písků a
štěrkopísků. Zdrojem byl zejména kvartérní pokryv a svrchní rozvětralá až zvětralá zóna
cenomanských a triasových pískovců a slepenců. Vesměs se jednalo o těžbu nevýhradní
suroviny, spojenou s využitím pozemku – výhradní ložiska této suroviny zde nejsou evidována.
Poslední provozovanou těžebnou těchto písků byla pískovna v k.ú. Jetřichov (cca 600 m S od
střední části posuzovaného úseku komunikace). Majitelkou pozemku s těžebnou těchto písků
je Ilona Hejzlarová (IČO 45925461), provozovatelem je potom firma BEZEDOS s.r.o.
Broumov – Jetřichov, která zde provozuje betonárku SB 20. Zbývající drobné pískovny byly
opuštěny (viz. např. Pískovna Na Pasách – cca km 24,300 – 24,500 - 10 až 100 m vlevo
staničení), často i zaváženy různým odpadem. Tímto způsobem vznikla i ekologická zátěž
v bývalé pískovně – skládce Pasa (cca km 24,500 – 24,700 – 10 až 100 m vpravo staničení).
Stavební kámen a kamenivo
V blízkém okolí daného úseku posuzované komunikace II/303 nejsou evidována ložiska těchto
surovin. Nejbližší ložiska stavebního kamene a kameniva s ochranou pomocí CHLÚ této
suroviny jsou až ložiska nacházející se při SV až V okolí města Broumova, tj. cca 10 km od
konce posuzovaného úseku silnice. Jedná se o CHLÚ s e.č. 04780000 Rožmitál a s e.č.
02290000 Šonov u Broumova, kde jsou chráněna ložiska melafyru jako horniny pro výrobu
stavebního kamene a kameniva. Jediným v současnosti aktivním těženým ložiskem je ložisko
při S okraji obce Rožmitál. Provozovatelem těžby a držitelem dobývacího práva zde je ZD
Šonov u Broumova.
Vodohospodářské využívání oblasti
Z hlediska využívání povrchových vod se v bezprostředním záměru nevyskytuje ani vodní tok
ani statická plocha, která by přímo sloužila k vodohospodářskému využívání. Přibližně první
třetina trasy však spadá do širšího povodí řeky Metuje, která byla na svém horním toku
vyhlášena vodárenským tokem. Zbývající dvě třetiny potom náleží do povodí Stěnavy, která je
významným vodohospodářským tokem. Z hlediska využívání podzemních vod je Polická pánev
velmi významných zdrojem velmi kvalitní pitné vody. Nejblíže zájmovému území se v blízkosti
obce Pěkov vyskytují dva hlubinné hydrogeologické vrty a to VS12/66 (cca 700 m J od ZÚ
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úseku) a VS16/66 (cca 200 m vpravo od km 22,520). Oba vrty však nejsou využívány pro
vodohospodářské účely, sloužily však dlouhodobě jako vrty monitorovací hlubšího oběhu
podzemních vod v pánvi. Vrt VS16/66 však již v polovině 90. tých let havaroval a stal se od 55
m neprůchozí, tj. v daném případě ještě nad HPV. Nejbližšími zdroji využívající podzemní
vodu tak jsou vodní zdroje v JÚ Křinice - Amerika (Myslivecká a Artézská - cca 2,5 km V od
ZÚ posuzovaného úseku), zásobující pitnou vodou jak obec Křinice, tak město Broumov.
Dalším nejbližším zdrojem je potom až hlubinný jímací vrt VS17/74 u obce Hlavňov (cca 3 km
JV od ZÚ posuzovaného úseku). Provozovatelem obou těchto jímacích území je VAK a.s.
Náchod. S ohledem na generelní proudění podzemní vody v této části Polické pánve, které je
v prostoru obou vrtů k JZ a následně u obce Pěkov potom až k Z, je zřejmé, že posuzovaný
záměr úprav silnice II/303 se nachází zcela mimo linii proudění podzemní vody ve směru od
těchto využívaných jímacích území. Daný posuzovaný záměr se nachází rovněž zcela mimo
dosahu na případné vodní zdroje individuálního zásobování užitkovou resp. pitnou vodou (tj.
domovní studny, trubní a skružové studny apod.).
2.6. Ekologická zátěž území
Jak bylo již uvedeno, v dané oblasti se vyskytovalo několik pískoven, které po ukončení
těžby byly často zaváženy různorodým odpadem. Nejznámějším skládkovým prostorem
v tomto směru byla skládka PASA, která se nachází bezprostředně v sousedství posuzovaného
záměru cca v km 24,400 – 24,700 cca 10 až 100 m vpravo staničení. Vzhledem k ukládaným
látkám se však tato skládka stala výraznou ekologickou zátěží pro dané území. Nejednalo se
zde o tzv. černé skládky, ale skládkování bylo řádně legislativně povoleno. Skládka se skládala
ze dvou samostatných zemních jímek, které však vůči původnímu rostlému podloží nebyly ve
dně nijak utěsněny. Západně situovaná, výše položená, jímka byla v letech 1967 – 1986
využívána k ukládání odpadních vod a obalů od přípravků na chemickou ochranu rostlin a
jejich zbytků z firmy AGROPODNIK Broumov. Povolení k ukládání pesticidů bylo
odsouhlaseno rozhodnutím OHS v Náchodě v roce 1967. Východně od skládky pesticidů a
herbicidů byla v letech 1963 – 1983 provozována skládka galvanických kalů z galvanovny
firmy KOVOPOL s.p. Police nad Metují. Ukládání i zde bylo odsouhlaseno OHS v Náchodě
pod. č.j. HI-31/1224/63-Hn ze dne 16.4.1963. Ani jedno ze skládkových polí nebo žádným
způsobem překryto a chráněno proti působení povětrnostních vlivů. Hlavními kontaminanty
v prostoru skládky PASA se tak staly organochlorované a erazimové pesticidy (OCP, TAP)
chlorované uhlovodíky (CIA) a kyanidy (CN). V letech 1991 - 2002 bylo prováděno několik
etap průzkumných prací, které odhalily, že postižení zemního prostření je poměrně malé a na
malou hloubku, ale u podzemních vod došlo k jejich kontaminaci a skládkový prostor tak
představuje výrazný zdroj znečištění podzemních vod v okolí skládky. Za hlavní kontaminanty
v podzemní vodě byly označeny organochlorové pesticidy (lindan a jeho alfa, beta a delta
izomery - DDT a jeho rozkladné produkty DDD a DDE, metachlor), triazinové pesticidy
(simazin, atrazin, prometryn, terbutryn, terbutylazin, ametryn), kyanidy, chlorované uhlovodíky
(PCE) a částečně stopové kovy. V roce 2002 byl firmou CZ BIJO a.s. Praha zpracován projekt
na odvoz a zneškodnění zde se vyskytujících nebezpečných odpadů a následnou rekultivaci
obou částí skládky. Realizací těchto prací byla pověřena firma VCES a.s. Olomouc v roce
2003, když po odtěžení nebezpečných odpadů bylo vytěženo i zemní podloží skládkových polí
do hloubky 1 m a následně byly vytěžené prostory zavezeny inertní zeminou a povrchově bylo
území zrekultivováno. Rekultivace byla ukončena v roce 2004. Následným monitorováním
však bylo zjištěno, že havarijní situace v kontaminaci podzemních vod zde trvá i po zkušebním
sanačním odčerpání kontaminovaných vod a další sanace podzemních vod je tak nezbytná.
V současné době je firmou Geotest Brno a.s. zpracovávána analýza rizik, která by vedla
k intenzifikaci sanačního zásahu na podzemních vodách v tomto prostoru. Do současnosti bylo
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v daném prostoru provedeno 25 ks trvale vystrojených průzkumných hydro - ekologických
vrtů, označených indexem PAI hloubek cca 5 – 55 m. Pro posouzení geologických a
hydrogeologických poměrů v bezprostředním okolí skládky byly převzaty údaje o celkem 7 ks
vrtů, provedených v blízkosti silnice II/303. Tyto údaje jsou obsahem přílohy č. H5.
Terénním šetřením in – situ bylo zjištěno, že další možnou drobnou ekologickou zátěž,
může přestavovat existence výrazně mocných a silně neulehlých akumulací posypového
materiálu, sneseného, či splaveného na stávající silniční násypové těleso vlevo staničení. Právě
v těchto prostorech má být realizován hlavní objem rozšiřovaných těles upravovaného úseku
modernizované silnice. Tyto neulehlé vrstvy nebudou v žádném případě poskytovat
nestlačitelné a únosné prostředí pro přistavovaná poměrně vysoká násypová tělesa. Tyto
materiály tak bude nutné odtěžit. Jejich rozsah a míru jejich ekologické závadnosti bude nutné
ověřit průzkumnými pracemi v rámci přípravy stavby.
2.7. Základní charakteristiky dalších geofaktorů
Sesuvná území
Ve velmi členité oblasti Broumovských stěn je evidováno několik svažitých území, kde nelze
vyloučit potencionální iniciaci svahových pohybů. Přímo do posuzovaného záměru zasahují
dvě velkoplošná území s potencionální nestabilitou území, která jsou evidována již od roku
1963. Jedná se o sesuvné území e.č. 5295 – Vernéřovice, které protíná danou silnici cca v km
23,100 – 23,500 a sesuvné území e.č. 5458 – Jetřichov, které se vyskytuje na přilehlém svahu
bezprostředně vpravo cca v km 23,700 – 24,500 silnice II/303. Další dvě potencionální
sesuvná území e.č. 5296 – Vernéřovice a e.č. 5352 – Pěkov se nacházejí v širším okolí
zájmového úseku trasy komunikace a přímo do zájmového prostoru daného záměru již
nezasahují.
Poddolovaná území
V bezprostředním zájmovém území posuzovaného úseku silnice II/303, stejně jako v širším
okolí tohoto záměru nejsou známy a tedy ani evidovány prostory starých podzemních důlních
děl – tedy poddolované prostory.
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ČÁST D.
KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ
ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.1. CHARAKTERISTIKA PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU
NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ
JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI
1.3. Vlivy na vody
Dle uvedených údajů je zřejmé, že stavba rozšíření silnice II/303 v úseku km 21,5 – 25,5
bude realizována v hydrologicky, hydrogeologicky a vodohospodářsky velmi významném
území. Návrh a případná realizace stavby si tak může vynucovat opatření, která nejsou u
běžných komunikací zcela obvyklá.
Vlivy na povrchové vody a jejich vodohospodářské využívání
Poznatky týkající se těchto vlivů lze bodově shrnout např. takto:
• z hlediska ochrany povrchových vod lze uvést, že daný záměr je pouhým rozšířením
stávající silnice ve stejné trase a obdobné niveletě – k zásadní změně vlivu na povrchové
vody tak nemůže dojít
• v celém posuzovaném úseku jsou silniční příkopy na zářezové straně ke svahu provedeny
jako nepropustné, zpevněné betonovými tvárnicemi – toto opatření je v rámci úprav silnice
nutné zcela dodržet
• nové silniční příkopy budou realizovány především v oblasti nově upravených zářezových
svahů, tj. v km 24,600 – 25,100 místy střídavě, místy po obou stranách silnice – i tyto nové
příkopy je nutné provádět jako nepropustné – zpevněné betonovými tvárnicemi
• v současném stavu nejsou v oblasti násypové části komunikace provedena žádná další
opatření na kontrolovaný odvod povrchové dešťové vody
• hlavní objem stavebních prací se předpokládá na násypové straně komunikace, kde byla
zjištěna velmi výrazná přítomnost sypanin a splavenin posypových materiálů ze silnice – tyto
materiály nebudou poskytovat dostatečně únosné a stabilní prostředí pro zakládání
přistavovaného násypového tělesa silnice a bude nutné je odtěžit a nakládat s nimi dle míry
jejich ekologické závadnosti
• již tato uvedená opatření sama o sobě představují výrazné zlepšení ochrany povrchových
vod v okolí posuzovaného úseku silnice
• opatřením ještě o řád vyšším by pro případ ekologické havárie na daném úseku silnice
mohla být vynucená stavba malé těsněné retenční nádrže na styku dvou terénních depresí,
kam odtéká naprostá převaha povrchových vod z daného prostoru (cca 250 m vlevo od
mostního objektu v km 24,000 – tj. při nejjižnějším okraji zástavby obce Jetřichov), kde by
bylo případně možné havárií postižené povrchové vody odtékající ze středního úseku silnice
dočasně akumulovat
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• uvedené skutečnosti platí jak pro základní variantu, tak i variantu ekoduktu, kdy při
dodržení výše uvedených opatření lze hodnotit vliv na povrchové vody u obou variant jako
shodný
• pro fázi vlastní realizace výstavby rozšiřovaného úseku silnice II/303 je nutné do
násypových těles a konstrukčních vrstev používat ekologicky nezávadné materiály,
zabezpečit staveniště proti úniku vodě a půdě nebezpečným látkám, provádět pravidelnou
preventivní kontrolu stavebních mechanizmů se zaměřením na možný únik výše uvedených
látek - stavební mechanismy čistit na k tomu určených zpevněných plochách opatřených
nepropustnou usazovací jímkou s nornou stěnou - opatření zahrnující znečištění vod musí
být náplní plánů organizace výstavby - při stavebních pracích zamezit kontaminaci půdy a
tím i podzemních vod - příslušnému vodohospodářskému orgánu doložit způsob
zneškodnění veškerých odpadních vod vzniklých v průběhu výstavby, jež musí být v souladu
se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění - realizovat technická opatření
minimalizující možnost kontaminace vod apod.
Vlivy na podzemní vody a jejich vodohospodářské využívání
Poznatky týkající se těchto vlivů lze bodově shrnout např. takto:
•
•
•
•
•
•

•

•

celý posuzovaný záměr rozšíření silnice II/303 se nachází ve velmi významném
vodohospodářském území CHOPAV Polická pánev se zásobami vysoce kvalitní pitné
vody, zásobující oblast Broumovska, Náchodska, ale i Královéhradecka
oblast daného záměru se potom nachází J od skalského zlomu a spadá tedy do jižní části
Polické pánevní struktury se samostatným vodním režimem hlubinných podzemních vod
přibližně první polovina posuzovaného úseku silnice II/303 (cca do km 24,000) se nachází
ve vnějším pásmu hygienické ochrany PHO 2Bš jímacího území vodních zdrojů Polické
pánve
počáteční část posuzovaného úseku silnice (cca do km 22,950) se potom navíc nachází
v pásmu hygienické ochrany PHO 2Bz – zlomové, kterým je chráněna zlomová zóna
bělského zlomového pásma SSZ – JJV směru
i přes tyto skutečnosti je nutno uvést, že tato okrajová oblast J části Polické pánve je
vodohospodářsky méně významná a méně využívaná a to s ohledem na tyto skutečnosti
v dané oblasti pánve se nacházejí pouze dva hlubinné hydrogeologické vrty VS12/66
hloubky 140 m a VS16/66 hloubky 150 m, které nejsou dlouhodobě vodohospodářsky
využívány, když dlouhodobě sloužily pouze jako vrty monitorovací jakosti a kvality
podzemních vod hlubinného oběhu v pánvi, navíc dle údajů z let 1990 - 2000 vrt VS16/66
již havaroval (je neprůchozí) ještě nad HPV
nejbližší dosud aktivně využívané vodní zdroje pro hromadné vodohospodářské
zásobování pitnou vodou jsou již výrazněji vzdáleny od daného záměru – nacházejí se
v JÚ Křinice - Amerika (zdroje Myslivecká a Artézská), případně hlubinný vrt VS17/74 u
obce Hlavňov – s ohledem na generelní proudění podzemní vody v této části Polické
pánve, které zde směřuje k JZ a následně u obce Pěkov potom až k Z, je zřejmé, že daný
úsek posuzovaného záměru úprav silnice II/303 se nachází zcela mimo linii proudění
těchto podzemních vod
významnější skutečnost vlivu na ochranu vodohospodářsky využívaných vod tedy potom
představuje existence bělského zlomu – centrální linie tohoto zlomového pásma se však
nachází až při S okraji obce Pěkov a to ještě před staničením posuzovaného úseku
staveních úprav silnice
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•

•

•

•
•
•
•
•

•

•

rovněž základní zásady pro využívání PHO vodních zdrojů jako příloha rozhodnutí OÚ
v Náchodě č.j. 736/91/Vod-Z z 5.2.1991 o zřízení PHO 2B v Polické křídové pánvi
v odstavci C19 pro zlomové části pásem 2B upravují použití chemického posypu silnice
pouze do staničení km 22,000, tj. cca ještě 200 m před začátkem posuzovaného úseku
s ohledem na soubor výše uvedených skutečností, se tak jako minimální a nezbytné
opatření pro ochranu podzemních vod ve zdejším značně propustném prostředí jeví
opatření použité pro povrchové vody, tj. nutnost zachování, či realizace nových
nepropustných silničních příkopů zpevněných žb příkopovými tvárnicemi na zářezové
straně silnice
ještě o řád vyšším opatřením by pro případ minimalizace následků ekologické havárie
v oblasti PHO 2bš na daném úseku silnice bylo v úseku ZÚ – cca km 23,000 provedení
nepropustného záchytného silničního příkopu i na nově rozšiřované násypové straně při
jeho patě (tj. i vlevo staničení) – nedílnou součástí tohoto opatření by potom byla
vynucená stavba malé těsněné retenční nádrže v prostoru nad Honským rybníkem (cca
v km okolo 22,000), kam by byly převedeny i vody odtékající i ze zpevněných příkopů na
zářezové straně
příznivou skutečností pro realizaci daného záměru tak je skutečnost, že navrhované zásahy
do zářezových svahů stávající komunikace jsou nulové až minimální, nově realizované
zářezové svahy při konci úseku budou potom dosahovat minimálních hloubek
při porovnání základní varianty s variantou ekoduktu se potom v tomto směru jeví
příznivější z hlediska ochrany podzemních vod základní varianta a to z těchto důvodů
výrazně hlubší zásah do rostlého podloží by si potom vnutil existenci samostatné silniční
kanalizace v tomto prostoru – likvidace těchto odkanalizovaných vod by však v daném
území byla legislativně výrazně problematičtější
v prostoru ekoduktu se očekává přímý kontakt s bazálními vrstvami křídových hornin horninami spodního turonu a cenomanu, tedy hornin tvořících vodohospodářsky
nejvýznamnější a využívané spodní kolektory A1 a A2 v Polické pánvi
jak bylo uvedeno zdroje hromadného zásobování v polické pánvi jsou zde chráněny
rozhodnutím o zřízení PHO 2Bš a 2Bz v nichž jednotlivé činnosti jsou upraveny
základními hygienickými podmínkami pro využívání těchto pásem, která jsou přílohou
tohoto rozhodnutí a jsou obsaženy v příloze H 7 tohoto posouzení
ve vztahu k posuzované přeložce silnice je nutno uvést, že uvedené podmínky realizaci
silniční stavby nijak přímo nevylučují, přiměřeně při návrhu a realizaci této stavby je však
nutné respektovat zejména čl. 2,3,10 a 15, tj. u stavby budou provedena opatření, kterými
se vyloučí znečištění podzemních vod, průzkumné geologické a následné zemní výkopové
práce budou zcela minimálního rozsahu, s maximálním omezením úseků hlubších zářezů,
dále je nutné zabránit únikům PHM do zemního a vodního prostředí, ale především není
možné takto chráněné území využít pro zásak odpadních splaškových vod z komunikace
souhrnně tak lze konstatovat, že v případě respektování požadovaných ochranných
opatření, by vznikla moderní ekologicky zabezpečená komunikace, jejíž realizace by byla
z hlediska ochrany podzemních vod oproti stávajícímu stavu výrazně pozitivním posunem

1.4. Vlivy na půdu, zemní a horninové prostředí a přírodní zdroje a další geofaktory
Vlivy na půdu
Z hlediska zemědělské půdy jde o zcela minimální až téměř nulový vliv, neboť dílčí úseky, kde
se vykytuje půda chráněná ZPF, jsou zanedbatelné, navíc zásahy se předpokládají především
v oblasti násypových svahů stávající silnice, které jsou součástí silničního tělesa – ostatní
plochy. Zásahy do lesního půdního fondu budou vyšší, ale zábory této lesní půdy budou
nahrazeny náhradní lesní výsadbou.
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Vlivy na zemní a horninové prostředí
Realizace stavby bude probíhat téměř zcela na násypové straně stávající silnice. Zásahy do
zemního a horninového prostředí tak budou minimální a to včetně koncového úseku, kde se
předpokládá i realizace mělkých zářezových svahů, jejichž hloubka však nebude přesahovat 2
m výšky. Poněkud výraznější zásah do zemního, ale patrně i výrazně do horninového prostředí
by lokálně představovala potom pouze varianta ekoduktu. Aby nedošlo ani u této varianty
k negativním vlivům na zemní a horninové prostředí, bylo by nutné přijmout další doprovodná
opatření, např. na zajištění stability přilehlých zářezových i násypových svahů, zatěsnění
především horninového prostředí a to jak dočasně při stavbě, tak i v konečném stavu. Jak bylo
uvedeno na násypové straně se nachází určité množství sypanin a splavenin z posypu
komunikace v rámci její zimní údržby. Tyto neulehlé vrstvy nebudou v žádném případě
poskytovat nestlačitelné a únosné prostředí pro přistavovaná, poměrně vysoká násypová tělesa.
Je pravděpodobné, že tyto materiály bude nutné odtěžit. Míru jejich odtěžení by měly stanovit
příslušné stupně geotechnického průzkumu, jehož nedílnou součástí musí být i
hydrogeologický průzkum, zaměřený i na ověření ekologické jakosti těchto snesených
posypových materiálů. I když skládkový prostor obou částí skládky PASA, která se nachází
bezprostředně v sousedství posuzovaného záměru cca v km 24,400 – 24,700 cca 10 až 100 m
vpravo staničení, byl zcela rekultivován, v rámci obou stupňů průzkumných prací pro danou
stavbu, bude nutné ještě prověřit ekologickou nezávadnost zemin pod plánovanou trasou
přístavby a přilehlé cykostezky, neboť v tomto úseku se bude trasa silnice přibližovat bývalému
prostoru skládky. Dle výsledků těchto průzkumných prací v těchto prostorech bude potom
nutné s takto vytěženými zeminami nakládat a to buď jako s inertním, ekologicky nezávadným
materiálem, nebo jako s odpadem, příslušné kategorie nebezpečnosti. V případě dodržení
těchto postupů, bude mít realizace posuzované stavby spíše pozitivní vliv na zemní a horninové
prostředí.
Vlivy na přírodní zdroje
Stavba nebude mít vliv na zdroje pevné povahy, neboť těžitelná ložiska vyhrazených nerostů se
v zájmovém prostoru posuzovaného záměru nevyskytují, ložiska nevyhrazených nerostů
(zejména písků a štěrkopísků), jejichž těžební právo je spojeno s vlastnictvím pozemku se sice
v bezprostředním okolí daného záměru vyskytují, ale jejich těžba byla již dlouhodobě ukončena
především z důvodů ochrany přírody a podzemních vod v CHKO Broumovsko a CHOPAV
Polická pánev. Vliv na zdroje tekuté povahy je hodnocen v rámci vlivů na vody.
Vlivy na další přírodní geofaktory
Záměr posuzované stavby nezasahuje do prostorů poddolovaných území, zasahuje však resp.
se dotýká evidovaných sesuvných území s potencionálními sklony k nestabilitě. Jednoznačně
nejvýznamnější a zasluhující mimořádně zvýšenou pozornost při přípravě i realizaci stavby je
oblast sesuvného území e.č. 5295 – Vernéřovice, které protíná danou silnici cca v km 23,100 –
23,500. Je velmi pravděpodobné že daný prostor je postižen intenzivní tektonickou poruchou patrně pokračováním křinického zlomu, který se dále patrně protíná s již uvedeným bělským
zlomem. Na takto výrazně tektonicky postižené oblasti jsou potom vázány i četná povrchově
nestabilní území. Navíc se v tomto prostoru očekává výskyt samého okraje křídových hornin
spodně turonského až cenomanského stáří. Tyto indicie zde potvrzuje i morfologie terénu
svým výrazně strmým svahem na straně zářezu a hlubokou roklí na násypové straně - vlevo
staničení silnice. Tyto velmi složité geotechnické poměry v tomto prostoru tak jednoznačně
hovoří pro upřednostnění základní varianty, oproti variantě s ekoduktem. Realizace varianty
s ekoduktem je zde sice proveditelná, ale jeho stavba kromě výrazně zvýšených nákladů např.
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na zakládání, zajištění stability i dočasně odtěžených nebo přitížených strmých svahů může být
postižena četnými nepředvídatelnými problémy, které bude nutné řešit až v průběhu stavby
s nutností úplného vyloučení provozu na dopravně silně vytížené silnici II/303 apod.
Samozřejmostí při výběru této varianty by byla nutnost výrazného navýšení rozsahu a nákladů
nejen na stavbu, ale i na průzkumné geotechnické práce.
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HLAVNÍ POUŽITÉ PODKLADY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Balatka, Czudek, Demek, Sládek: Regionální členění reliéfu ČR (Academia Praha 1971)
M. Tomášek: Atlas půd ČR (ČGÚ Praha 1995)
M. Olmer, J. Kessl a kol. - Hydrogeologické rajony ČR (VÚV Praha 1990)
geologická mapa ČSSR v měřítku 1:200 000 - mapa předčtvrtohorních útvarů - list Náchod
(ÚÚG Praha 1990)
hydrogeologická mapa Směrného vodohospodářského plánu ČSR v měřítku 1:200 000
s vysvětlivkami – list 04 – Náchod (Kartografie n.p. Praha 1975)
soubor geologických a užitkových map ČR v měřítku 1:50 000 – list 04 – 31 Meziměstí
(ČGÚ Praha)
základní vodohospodářská mapa ČR v měřítku 1:50 000 – list 04 – 31 Meziměstí (ČÚGK a
VÚV Praha)
situace navrženého rozšíření silnice II/303 o stoupací pruhy v úseku 21,5 až 25,5 –
přehledná situace v měřítku 1: 10 000 a podrobné situace stavebního řešení v měřítku 1:
500 (DIK - dopravně – inženýrská kancelář Hradec Králové 05/2007)
Pg. J. Vrba: Hydrogeologie Polické křídové pánve – základní regionální hydrogeologický
průzkum (Vodní zdroje Praha – 08. 1966 – Geofond Praha P 18805)
Pg. V. Plešinger: Hydrogeologie okresu Náchod – souhrnná hydrogeologická rešerše
(Vodní zdroje Praha – 12. 1966 – Geofond Praha P19021)
RNDr. V. Kněžek: Jetřichov – PASA – skládka chemických odpadů – 3. etapa (Vodní
zdroje Praha – 03. 1994 – Geofond Praha P 80880)
RNDr. V. Kněžek: Jetřichov – PASA – skládka chemických odpadů – 4. etapa – doplňkové
průzkumné práce (Vodní zdroje GLS Praha – 01. 1996 – Geofond Praha P 88173)
RNDr. V. Kněžek: Jetřichov – PASA – skládka chemických odpadů – 5. etapa – provedení
podrobné sondáže (Vodní zdroje GLS Praha – 06. 1996 – Geofond Praha P 88172)
RNDr. Z. Anton: Ochrana režimu a jakosti podzemních vod před negativními vlivy vrtných
prací – část Polická pánev – hydrogeologická rešeršní práce - 4. fáze (Výzkumný ústav
vodohospodářský Praha 10.2002 – Geofond Praha P 104 333)
RNDr. Z. Vilímová: Jetřichov – PASA – skládka chemických odpadů – projektová
dokumentace doplňkového průzkumu pro intenzifikaci sanačního zásahu na podzemních
vodách v prostoru zrekultivovaných skládek pesticidů a galvanických kalů (Geotest Brno
a.s. – 09.2008)

ČÁST H.
PŘÍLOHY
H.1. Přehledná vodohospodářská situace území v měřítku 1:50 000
H.2. Podrobná situace převzatých archivních hydrogeologických vrtů v měřítku 1: 5 000
H.3. Detailní situace převzatých archivních hydro - ekologických vrtů v měřítku 1:1 000
H.4. Dokumentační list archivního hydrogeologického vrtu
H.5. Dokumentační listy archivních hydro - ekologických monitorovacích vrtů
H.6. Přehledná tabulka chemismu a agresivity archivních vzorků podzemní vody
H.7. Rozhodnutí OÚ – RŽP v Náchodě o stanovení pásem hygienické ochrany vod prostých
v polické pánvi
H.8. Vyjádření MěÚ Broumov - odbor životního prostředí k posuzovanému záměru
V Chocni, listopad 2008

Ing. Petr Čihák

...............................
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PĚKOV – BROUMOV – SILNICE II/303 –
ROZŠÍŘENÍ O STOUPACÍ PRUHY V KM 21,5 – 25,5 A CYKLOSTEZKY

Dokumentační list archivního hydrogeologického vrtu
Příloha

VS12/66
Geodetické určení:
JTSK / JTSK / Bpv
X = 1 005 650
Y = 607 610
Z = 522,18 m.n.m.

Akce:
Archivní akce:
Evid. - zak. č:

Pěkov - Broumov – II/303 – stoupací pruhy - EIA

Hloubící firma:
Zařízení:
Vrtmistr:
Hloubeno dne:

Vodní zdroje Praha
nezjištěno
Technologie:
nezjištěna
Rezek P.
Dokumentoval: Pg. Vrba
3.9.64-21.5.65 Přejímka dne:
průběžně

Hloubící profily:

Polická křídová
průzkum
P 18805

110,00-111,20 – 216

pánev

–

H4

hydrogeologický

111,20-135,00 – 156

Hloubící profily:
000,00-006,00 – 720
006,00-030,00 – 630
030,00-110,00 – 226
135,00-140,00 – 108

EN ISO
ČSN
ČSN
cca km 21,480 cca 20 m vpravo 14688-1 73 1001 73 3050
0,00 - 0,80 m Zemina písčitě – hlinitá, žlutohnědá – zahliněná suť
(grsaSi) F3-MS
2-3
KVARTÉR
0,80 - 21,00 Slínovec křemitý, šedožlutý až šedý
R5-2
4-6
m
21,00 - 30,00 Slínovec křemitý, jemně písčitý, šedožlutý až šedý
R4-2
5-6
m
30,00 - 39,50 Pískovec slinitý, jemnozrnný, tmavě šedý
R4-2
5-6
m
39,50 - 40,20 Pískovec štěrkovitý až slepenec jemnozrnný, žlutošedý až
m
šedý
R4-2
5-6
Střední turon - MESOZOIKUM
40,20 - 48,90 Pískovec slinitý, jemnozrnný, tmavě šedý
R4-2
5-6
m
48,90 - 55,00 Slínovec slídnatý, místy spongilitický, šedý
R3,2
5-6
m
55,00 - 58,50 Spongilit písčitý, s polohami slínovce spongilitického, šedý R3,2
5-6
m
58,50 - 65,10 Slínovec silně písčitý, s polohami slínovce spongilitic m
kého, šedý
R3,2
5-6
65,10 - 75,90 Pískovec spongilitický, velmi jemnozrnný, místy
m
s přechody do slínovce písčitého, spongilitického, R3,2
5-6
žlutošedý
75,90 - 76,20 Prachovec písčitý, glaukonitický
R3,2
5-6
m
76,20 - 77,00 Slínovec silně písčitý, s přechody do pískovce slinitého,
m
šedý
R3,2
5-6
77,00 - 82,70 Slínovec spongilitický až spongilit, šedý, místy žlutošedý
R3,2
5-6
m
Spodní turon - MESOZOIKUM
82,70 - 83,10 Slínovec písčitý, žlutošedý
R3,2
5-6
m
83,10 - 89,00 Pískovec křemitý, jemnozrnný, s kamínky šedočerného
m
jílovce, žlutošedý
R4-3
5-6
89,00 - 103,00 Pískovec glaukonitický, jemně až středně zrnný, při bázi až
m
hrubozrnný, žlutobílý až žlutošedý
R4-3
5-6

Sled vrstev

Popis situování a vrstev
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Cenoman - MESOZOIKUM
Pískovec bílý, místy narůžovělý, s kamínky jílovců
písčitých, cihlově červených
R4-3
Trias (bílý) - MESOZOIKUM
110,00 - 110,50 Pískovec jemně až středně zrnný, s proplástky pískovce
m
hrubozrnného
R4-3
110,50 - 118,40 Pískovec hrubozrnný až arkózový, růžově bílý, místy až
m
cihlově červenavě skvrnitý, s kamínky jílovce písčitého,
cihlově červeného
R4-3
118,40 - 140,00 Pískovec arkózový, růžově bílý až cihlově červenavý, při
m
bázi s valouny
R4-3
Trias (pestrý) - MESOZOIKUM
Hladina podzemní vody: naražená 3,00 m (519,18 m.n.m.)
ustálená přetok (na konci vrtání)
1,38 m (520,80 m.n.m.) – minimum v letech 1973 - 1986
+0,32 m (522,50 m.n.m.) – maximum v letech 1973 - 1986
103,00 - 110,00
m

Účel vrtu :

5-6

5-6

5-6
5-6

CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE HYDROGEOLOGICKÉHO VRTU:
průzkumný hydrogeologický a strukturní – dlouhodobě sloužící
jako monitorovací stavu podzemních vod hlubinného oběhu

Neprůchodnost vrtu:

111,200 – 140,00 m – úplná cementace vrtu – betonová zátka

Jakost a průměr výstroje:

+000,90 – 030,00 m – ocel - 430 mm
029,00 – 111,20 m – ocel - 191 mm

Volná přítoková zóna :

029,00 – 108,00 m

Úprava zaplášťového prostoru:

000,00 – 030,00 – zaplášťová cementace
030,00 – 030,00 – pakr
030,00 – 111,20 – volný prostor

Vydatnost z údajů IČZ:

1,00 - 4,90 l/sec s ohledem na hloubku vrtu

Při hloubce vrtu:

I.
II.
III.
IV.

Odebrané a zkoušené vzorky:
hornin
neporušené
jádra

hloubková úroveň – 029,00 m
hloubková úroveň – 057,00 m
hloubková úroveň – 075,20 m
hloubková úroveň – 111,20 m

zemin
porušené

vody
technologické
+

Další dokumentační
měření a polní zkoušky:
• IČZ, OVČZ
• DČZ + SZ
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PĚKOV – BROUMOV – SILNICE II/303 –
ROZŠÍŘENÍ O STOUPACÍ PRUHY V KM 21,5 – 25,5 A CYKLOSTEZKY
Dokumentační list archivního hydro – ekologického monitorovacího vrtu
Příloha
Pěkov - Broumov – II/303 – stoupací pruhy - EIA

PAI5/96

Akce:
Archivní akce:
Evid. - zak. č:

Geodetické určení:
JTSK / JTSK / Bpv
X = 1 003 435
Y = 606 035
Z = 494,97 m.n.m.

Hloubící firma:
Zařízení:
Vrtmistr:
Hloubeno dne:
Manip. pažení

Jiří Kněžek – vrtné práce, Praha 6
UGB-50
Technologie:
příklep - airlift
J. Kněžek
Dokumentoval: RNDr. Kněžek V.
20-22.12.1995 Přejímka dne:
neuvedeno
neuvedeno

Jetřichov – PASA – skládka – 4. etapa
P 88173

Sled vrstev

Popis situování a vrstev
EN ISO
cca km 24,765 cca 5 m vpravo 14688-1
0,00 - 0,20 m Hlína humusovitá, tmavě hnědá
sasiOr
KVARTÉR
0,20 - 1,80 m Pískovec středně zrnný, arkózový, načervenalý
1,80 -15,00 m Pískovec arkózový, červenohnědý, nepravidelně se
střídající s polohami až vrstvami bělošedého pískovce
arkózového, s ojedinělými vrstvičkami slepence do
mocnosti 10 cm, místy zvýrazněno tmavě hnědými
nebo bělavými skvrnami
bohuslavické souvrství - Perm - PALEOZOIKUM
Hladina podzemní vody: naražená neuvedeno
ustálená 9,90 m
Účel vrtu :

H 5.1.

Hloubící profily:
00,00-02,50 – 245
02,50-15,00 – 195

ČSN
73 1001
F3-O (MS)
R6-4

3-5

R5-2

5-6

CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE HYDROGEOLOGICKÉHO VRTU:
průzkumný hydro – ekologický a monitorovací za účelem
sledování stavu kontaminace podzemních vod

Jakost a průměr výstroje:

+00,80 – 1,50 – ocel – 219 mm
00,00 – 15,00 – PVC – 160 mm

Volná přítoková zóna :

10,00 – 14,00 m

Úprava zaplášťového prostoru:

00,00 – 09,00 m – cementace
09,00 – 10,00 m – pískový přechod

ČSN
73 3050
2-3
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10,00 – 15,00 m – drť 8/16 mm
Odebrané a zkoušené vzorky:
hornin
zemin
neporušené
jádra
porušené

vody

Další dokumentační měření
a polní zkoušky:

technologické
ekolog

PĚKOV – BROUMOV – SILNICE II/303 –
ROZŠÍŘENÍ O STOUPACÍ PRUHY V KM 21,5 – 25,5 A CYKLOSTEZKY
Dokumentační list archivního hydro – ekologického monitorovacího vrtu
Příloha

PAI14/9
4
Geodetické určení:
JTSK / JTSK / Bpv
X = 1 003 495
Y = 606 565
Z = 535,63 m.n.m.

Akce:
Archivní akce:
Evid. - zak. č:

Pěkov - Broumov – II/303 – stoupací pruhy - EIA

Hloubící firma:
Zařízení:
Vrtmistr:
Hloubeno dne:
Manip. pažení

GEMKO a.s. Pardubice
URB 2A2
Technologie:
příklep - airlift
J. Čejp
Dokumentoval: RNDr. Kněžek V.
16.12.93-6.1.94
Přejímka dne: neuvedeno
neuvedeno

Sled vrstev

Jetřichov – PASA – skládka – 3. etapa
P 80880

Popis situování a vrstev
cca km 24,350 cca 150 m vpravo
0,00 - 0,40 m Hlína humusovitá, červenohnědá
KVARTÉR
0,40 - 7,50 m Pískovec středně zrnný, měkký, červenohnědý,
kaolinický
7,50 -22,00 m Slepenec kaolinický, středně zrnný, polymiktní, světle
hnědočervený až bělavě narůžovělý, s polohami
pískovce kaolinického, středně zrnného, světle
rudohnědého
22,00-45,00 m Pískovec kaolinický, středně zrnný, světle narůžovělý,
s vrstvičkami až vrstvami slepence drobnozrnného do
mocnosti 0,5 m
Trias - MESOZOIKUM
Hladina podzemní vody: naražená neuvedeno
ustálená 42,50 m
Účel vrtu :

Hloubící profily:
00,00-04,00 – 245
04,00-45,00 – 175

EN ISO
14688-1
sasiOr

ČSN
73 1001
F3-O (MS)

-

R6,5

3-5

-

R4,3

5-6

-

R4,3

5-6

CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE HYDROGEOLOGICKÉHO VRTU:
průzkumný hydro – ekologický a monitorovací za účelem
sledování stavu kontaminace podzemních vod

Jakost a průměr výstroje:

H 5.2.

+00,50 – 1,50 – ocel – 219 mm
00,00 – 45,00 – PVC – 160 mm

ČSN
73 3050
2-3

26

Volná přítoková zóna :

38,00 – 44,00 m

Úprava zaplášťového prostoru:

00,00 – 01,50 m – cementace
01,50 – 45,00 m – drť 4/8 mm

Odebrané a zkoušené vzorky:
hornin
Zemin
neporušené
jádra
porušené

vody

Další dokumentační měření
a polní zkoušky:

technologické
ekolog

PĚKOV – BROUMOV – SILNICE II/303 –
ROZŠÍŘENÍ O STOUPACÍ PRUHY V KM 21,5 – 25,5 A CYKLOSTEZKY
Dokumentační list archivního hydro – ekologického monitorovacího vrtu
Příloha
Akce:
Archivní akce:
Evid. - zak. č:

PAI19/0
5

H 5.3.

Pěkov - Broumov – II/303 – stoupací pruhy - EIA

Jetřichov – PASA – skládka – doplňující průzkum
08 7456

Geodetické určení:
JTSK / JTSK / Bpv
X = 1 003 421,38

Hloubící firma: Jiří Kněžek – vrtné práce, Praha 6 – GEOTEST Brno
Hloubící profily:
Zařízení:
AC 661
Technologie:
příklep - airlift
00,00-01,40 – 273
Vrtmistr:
J. Kněžek
Dokumentoval: RNDr. Vilímová 01,40-23,00 – 254

Y = 606 316,22
Z = 509,40 m.n.m.

Hloubeno dne:
Manip. pažení

Z.

Sled vrstev

23.6. 2004
neuvedeno

Přejímka dne:

Popis situování a vrstev
cca km 24,485 cca 10 m vpravo
0,00 - 0,50 m Hlína písčitá
KVARTÉR
0,50 - 1,50 m Písek středně zrnný, růžový
1,50 -12,00 m Pískovec středně zrnný, růžový
12,00-15,50 m Pískovec středně zrnný, místy i hrubozrnný, rezavý a
růžový
15,50-18,00 m Pískovec jílovitý, jemnozrnný, rezavě hnědý
18,00-23,00 m Pískovec silně jílovitý, rezavě hnědý
Trias - MESOZOIKUM
Hladina podzemní vody: naražená 9,94 m
ustálená 8,30 m
Účel vrtu :

neuvedeno
EN ISO
14688-1
saSi

ČSN
73 1001
F3-MS

MSa
-

S3-SF
R5-3

2
4-6

-

R4,3
R5-3
R5-4

5-6
4-6
5-6

CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE HYDROGEOLOGICKÉHO VRTU:
průzkumný hydro – ekologický a monitorovací za účelem
sledování stavu kontaminace podzemních vod

Jakost a průměr výstroje:

-00,60 – 01,00 - PVC – 219 mm

ČSN
73 3050
2-3
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-00,20 – 23,00 - PVC – 200 mm
Volná přítoková zóna :

09,00 – 21,00 m
22,00 – 22,50 m

Úprava zaplášťového prostoru:

00,00 – 06,00 m – cementace
06,00 – 06,00 m – pakr
06,00 – 23,00 m – volný prostor

Odebrané a zkoušené vzorky:
hornin
zemin
neporušené
jádra
porušené

vody

Další dokumentační měření
a polní zkoušky:

technologické
ekolog

PĚKOV – BROUMOV – SILNICE II/303 –
ROZŠÍŘENÍ O STOUPACÍ PRUHY V KM 21,5 – 25,5 A CYKLOSTEZKY
Dokumentační list archivního hydro – ekologického monitorovacího vrtu
Příloha
Akce:
Archivní akce:
Evid. - zak. č:

PAI20/0
5

H 5.4.

Pěkov - Broumov – II/303 – stoupací pruhy - EIA

Jetřichov – PASA – skládka – doplňující průzkum
08 7456

Geodetické určení:
JTSK / JTSK / Bpv
X = 1 003 354,77

Hloubící firma: Jiří Kněžek – vrtné práce, Praha 6 – GEOTEST Brno
Hloubící profily:
Zařízení:
AC 661
Technologie:
příklep - airlift
00,00-01,40 – 273
Vrtmistr:
J. Kněžek
Dokumentoval: RNDr. Vilímová 01,40-21,00 – 254

Y = 606 340,93
Z = 509,70 m.n.m.

Hloubeno dne:
Manip. pažení

Z.

Sled vrstev

22.6. 2004
neuvedeno

Přejímka dne:

Popis situování a vrstev

cca km 24,450 cca 40 m vlevo
0,00 - 1,50 m Štěrk písčitý, zahliněný, růžově hnědý
KVARTÉR
1,50 - 4,50 m Písek středně zrnný s polohami slepenců písčitých,
jemnozrnných, růžový
4,50 - 8,00 m Pískovec středně až hrubozrnný, růžový
8,00 -10,50 m Pískovec středně zrnný, růžový
10,50-21,00 m Pískovec růžový, zvodnělý
Trias - MESOZOIKUM
Hladina podzemní vody: naražená 8,59 m
ustálená 9,10 m
Účel vrtu :

neuvedeno
EN ISO
14688-1
sisaGr

ČSN
73 1001
G4-GM

-

R5,4
R5-3
R4,3
R5-4

CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE HYDROGEOLOGICKÉHO VRTU:
průzkumný hydro – ekologický a monitorovací za účelem
sledování stavu kontaminace podzemních vod

ČSN
73 3050
3

4-5
4-6
5-6
5-6
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Jakost a průměr výstroje:

-00,50 – 01,00 - ocel – 219 mm
-00,10 – 21,00 - PVC – 160 mm

Volná přítoková zóna :

09,00 – 20,00 m

Úprava zaplášťového prostoru:

00,00 – 05,00 m – cementace
05,00 – 05,00 m – pakr
05,00 – 21,00 m – volný prostor

Odebrané a zkoušené vzorky:
hornin
zemin
neporušené
jádra
porušené

vody

Další dokumentační měření
a polní zkoušky:

technologické
ekolog

PĚKOV – BROUMOV – SILNICE II/303 –
ROZŠÍŘENÍ O STOUPACÍ PRUHY V KM 21,5 – 25,5 A CYKLOSTEZKY
Dokumentační list archivního hydro – ekologického monitorovacího vrtu
Příloha

PAI21/0
5

Akce:
Archivní akce:
Evid. - zak. č:

H 5.5.

Pěkov - Broumov – II/303 – stoupací pruhy - EIA

Jetřichov – PASA – skládka – doplňující průzkum
08 7456

Geodetické určení:
JTSK / JTSK / Bpv
X = 1 003 467,03

Hloubící firma: Jiří Kněžek – vrtné práce, Praha 6 – GEOTEST Brno
Hloubící profily:
Zařízení:
AC 661
Technologie:
příklep - airlift
00,00-01,30 – 273
Vrtmistr:
J. Kněžek
Dokumentoval: RNDr. Vilímová 01,30-22,00 – 254

Y = 606 174,45
Z = 506,30 m.n.m.

Hloubeno dne:
Manip. pažení

Z.

Sled vrstev
0,00 - 0,20 m
0,20 - 1,00 m
1,00 - 1,50 m
1,50 - 2,50 m
2,50 - 6,00 m
6,00 - 6,50 m
6,50 -13,50 m
13,50-16,50 m
16,50-20,00 m

28.6. 2004
neuvedeno

Přejímka dne:

Popis situování a vrstev
cca km 24,635 cca 15 m vpravo
Hlína písčitá
KVARTÉR
Písek zahliněný, rezavě hnědý
Písek zahliněný, rezavě hnědý, silně vlhký
Písek jemnozrnný, rezavě hnědý
Pískovec jemně až středně zrnný, růžový
Pískovec středně zrnný, růžový
Pískovec jemně až středně zrnný, růžový
Pískovec středně až hrubozrnný, šedohnědý
Pískovec jemně až středně zrnný, rezavě hnědý

neuvedeno
EN ISO
14688-1
saSi

ČSN
73 1001
F3-MS

siSa
siSa
siSa, MSa
-

S4-SM
S4-SM
S4,3-SM,SF
R5-3
R5-3
R4,3
R4,3
R4,3

ČSN
73 3050
2-3
2
2
2
4-6
4-6
5-6
5-6
5-6
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20,00-22,00 m Pískovec jemně až středně zrnný, růžově hnědý, vlhký Trias - MESOZOIKUM
Hladina podzemní vody: naražená 20,64 m
ustálená 21,11 m

R4,3

5-6

CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE HYDROGEOLOGICKÉHO VRTU:
průzkumný hydro – ekologický a monitorovací za účelem
sledování stavu kontaminace podzemních vod

Účel vrtu :

Jakost a průměr výstroje:

-00,40 – 01,00 - ocel – 219 mm
hlouběji nevystrojen

Volná přítoková zóna :

01,00 – 22,00 m

Úprava zaplášťového prostoru:

00,00 – 22,00 m – volný prostor

Odebrané a zkoušené vzorky:
hornin
zemin
neporušené
jádra
porušené

vody

Další dokumentační měření
a polní zkoušky:

technologické
ekolog

PĚKOV – BROUMOV – SILNICE II/303 –
ROZŠÍŘENÍ O STOUPACÍ PRUHY V KM 21,5 – 25,5 A CYKLOSTEZKY
Dokumentační list archivního hydro – ekologického monitorovacího vrtu
Příloha

PAI24/0
5

Akce:
Archivní akce:
Evid. - zak. č:

H 5.6.

Pěkov - Broumov – II/303 – stoupací pruhy - EIA

Jetřichov – PASA – skládka – doplňující průzkum
08 7456

Geodetické určení:
JTSK / JTSK / Bpv
X = 1 003 457,60

Hloubící firma: Jiří Kněžek – vrtné práce, Praha 6 – GEOTEST Brno
Hloubící profily:
Zařízení:
AC 661
Technologie:
příklep - airlift
00,00-03,30 – 273
Vrtmistr:
J. Kněžek
Dokumentoval: RNDr. Vilímová 03,30-45,00 – 254

Y = 606 224,27
Z = 506,90 m.n.m.

Hloubeno dne:
Manip. pažení

Z.

Sled vrstev
0,00 - 0,50 m
0,50 - 2,00 m
2,00 - 4,00 m
4,00 - 7,00 m
7,00 -12,00 m
12,00-21,00 m

21.10. 2005
neuvedeno

Přejímka dne:

Popis situování a vrstev
cca km 24,580 cca 20 m vpravo
Hlína hnědá
KVARTÉR
Písek hlinitý, šedý
Štěrk písčitý, hlinitý, šedohnědý
Pískovec hrubozrnný, šedý
Pískovec středně zrnný, místy jílovitý, růžový
Pískovec jemně zrnný, místy jílovitý, růžový

neuvedeno
EN ISO
14688-1
saSi

ČSN
73 1001
F3-MS

siSa
sisaGr
-

S4-SM
G4-GM
R6-4
R5-3
R4,3

ČSN
73 3050
2-3
2
3
4-6
5-6
5-6
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21,00-29,00 m Pískovec středně zrnný, šedý
29,00-33,00 m Pískovec středně zrnný, šedohnědý
33,00-45,00 m Pískovec středně zrnný, růžový až růžově hnědý
Trias - MESOZOIKUM
Hladina podzemní vody: naražená 42,00 m
ustálená 40,05 m
Účel vrtu :

R4,3
R4,3
R4,3

5-6
5-6
5-6

CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE HYDROGEOLOGICKÉHO VRTU:
průzkumný hydro – ekologický a monitorovací za účelem
sledování stavu kontaminace podzemních vod

Jakost a průměr výstroje:

-00,30 – 00,50 - ocel – 219 mm
00,00 – 45,00 - PVC – 200 mm

Volná přítoková zóna :

26,50 – 42,50 m

Úprava zaplášťového prostoru:

00,00 – 04,00 m – cementace
04,00 – 04,00 m – pakr
04,00 – 45,00 m – volný prostor

Odebrané a zkoušené vzorky:
hornin
zemin
neporušené
jádra
porušené

vody

Další dokumentační měření
a polní zkoušky:

technologické
ekolog

PĚKOV – BROUMOV – SILNICE II/303 –
ROZŠÍŘENÍ O STOUPACÍ PRUHY V KM 21,5 – 25,5 A CYKLOSTEZKY
Dokumentační list archivního hydro – ekologického monitorovacího vrtu
Příloha

PAI25/0
5

Akce:
Archivní akce:
Evid. - zak. č:

H 5.7.

Pěkov - Broumov – II/303 – stoupací pruhy - EIA

Jetřichov – PASA – skládka – doplňující průzkum
08 7456

Geodetické určení:
JTSK / JTSK / Bpv
X = 1 003 441,57

Hloubící firma: Jiří Kněžek – vrtné práce, Praha 6 – GEOTEST Brno
Hloubící profily:
Zařízení:
AC 661
Technologie:
příklep - airlift
00,00-03,30 – 273
Vrtmistr:
J. Kněžek
Dokumentoval: RNDr. Vilímová 03,30-33,00 – 254

Y = 606 270,54
Z = 503,20 m.n.m.

Hloubeno dne:
Manip. pažení

Z.

Sled vrstev

22.10. 2005
neuvedeno

Přejímka dne:

neuvedeno

Popis situování a vrstev
EN ISO
cca km 24,535 cca 15 m vpravo 14688-1
0,00 - 0,50 m Hlína
saSi
KVARTÉR
0,50 - 2,00 m Písek hlinitý, šedý
siSa
2,00 - 3,00 m Pískovec středně zrnný, navětralý, žlutohnědý
-

ČSN
73 1001
F3-MS
S4-SM
R5,4

ČSN
73 3050
2-3
2
4-6
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3,00 - 8,00 m
8,00 -14,00 m
14,00-19,00 m
19,00-24,00 m
24,00-33,00 m

Pískovec středně zrnný, hnědý
Pískovec až slepenec, růžový
Pískovec jemně až středně zrnný, růžový
Pískovec středně zrnný, žlutohnědý, při bázi růžový
Pískovec středně zrnný, růžový až růžově hnědý
Trias - MESOZOIKUM
Hladina podzemní vody: naražená 25,00 m
ustálená 24,40 m
Účel vrtu :

-

R5,4
R4,3
R4,3
R4,3
R4,3

5-6
5-6
5-6
5-6
5-6

CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE HYDROGEOLOGICKÉHO VRTU:
průzkumný hydro – ekologický a monitorovací za účelem
sledování stavu kontaminace podzemních vod

Jakost a průměr výstroje:

-00,50 – 00,50 - ocel – 219 mm
-00,10 – 30,50 - PVC – 200 mm

Volná přítoková zóna :

14,50 – 30,50 m

Úprava zaplášťového prostoru:

00,00 – 04,00 m – cementace
04,00 – 04,00 m – pakr
04,00 – 33,00 m – volný prostor

Odebrané a zkoušené vzorky:
hornin
zemin
neporušené
jádra
porušené

vody
technologické
ekolog

Další dokumentační měření
a polní zkoušky:
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PĚKOV - BROUMOV – SILNICE II/303 –ROZŠÍŘENÍ O STOUPACÍ PRUHY V KM
21,5 – 25,5 A CYKLOSTEZKY
Přehledná tabulka chemismu a agresivity archivních vzorků podzemní a povrchové vody
Příloha č. H 6
zdroj vody
a geneze
VS12/66 – D1
VS12/66 – D2
VS12/66 – D3
pramen při D1
pramen při D3

datum
odběru
smě
s
smě
s
smě
s
-

-

03.05.66

acidita
ZNK 8.3
mval/l
0,40

alkalita
KNK 4.5
mval/l
3,20

tvrdost
celková
°N
11,76

10.05.66

0,30

3,20

18.05.66

0,40

03.05.66
18.05.66

ČSN 75 7111 - Pitná voda
Vyhláška MZ 252/2004 Sb.

pH

Mg

Ca

NH4

Fe

Mn

7,10

CHSK Mn
mg/l
1,60

mg/l
5

mg/l
76

mg/l
0

mg/l
0,13

mg/l

11,76

7,20

1,20

5

76

0

0,09

3,20

11,76

7,20

1,28

6

74

0

0,13

0,30
0,30

3,00
2,90

11,76
11,76

7,20
7,10

1,12
1,28

5
5

76
76

0
0

0,08
0,08

-

nad 0,80
-

9,5-17

6-8
6,5-9,5

3
3

125
> 10

> 20
> 30

0,50
0,50

0,30
0,20

0,10
0,05

Vysvětlivky: tučně uvedené hodnoty - překročení limitu ČSN 75 7111 - Pitná voda resp. limitu Vyhlášky MZ č. 252/2004 - Požadavky na
pitnou vodu

zdroj vody

VS12/66 – D1
VS12/66 – D2
VS12/66 – D3
pramen při D1
pramen při D3

ČSN 73 1215

CSN EN 206-1

ČSN 73 2028

geologický tvrdost vody
původ
přechodná
°N
směs
8,96
směs
8,96
směs
8,96
8,40
8,12
la
ma
ha
XA1
XA2
XA3
-

pod 3,00
-

pH
7,10
7,20
7,20
7,20
7,10

agresivní CO2 na
vápno
železo
mg/l
mg/l
2,20
4,40
2,20
0
4,40

5 - 6,5
4 - 15
4-5
15 - 30
pod 4
nad 30
5,5 - 6,5 15 - 40
4,5 - 5,5 40 - 100
4,0 - 4,5 nad 100
pod 4
-

-

Mg

NH4

SO4

mg/l
5
5
6
5
5

mg/l
0
0
0
0
0

mg/l
38
42
36
64
56

1000-2000
nad 2000
300-1000
1000-3000
nad 3000
500

celková
mineraliza
mg/l
231
236
2
256
243

100 - 500 250 - 500 10000
nad 500
500 - 1000 20000
nad 1000
nad 5000
15 - 30
200 - 600
30 - 60
600 - 3000
60 - 100 3000 - 6000
1500
2000

x
- tučně vyznačené překročené hodnoty v dané kategorii
VDB - vhodná pro všechny druhy betonů, BP - vhodná pouze pro beton prostý, N - voda nevhodná pro přípravu a ošetřování betonu
PCRM Produkt
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34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

Podrobnější posouzení vlivu navržených variant stavby na dochovanou
hodnotu krajinného rázu se zaměřením
na partii stoupání od Honského rybníku a variantu ekoduktu

Ekoteam
Hradec Králové

listopad 2008

Podrobnější posouzení vlivu navržených variant stavby na dochovanou hodnotu
krajinného rázu se zaměřením na partii stoupání od Honského rybníku a variantu
ekoduktu

RNDr. Vladimír Ludvík - - držitel autorizace ke zpracování dokumentace a posudku dle §19 a
§24 zák. č. 100/2001 Sb. - č. osvědčení 5278/850/OPV/93, č. autorizace 46170/ENV/06

Ekoteam, Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové
tel.:
498 500 363,
mobil: 603 224 626
fax:
498 500 320
e-mail: ekoteam@wo.cz
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Metodika
Zpracováno dle metodiky: I. Vorel, R. Bukáček, P. Matějka, M. Culek, P. Sklenička,
2004 a 2006: Metodický postup posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny
využití území na krajinný ráz ve smyslu § 12 zákona č. 114/1992 sb. o ochraně přírody a
krajiny (metoda prostorové a charakterové diferenciace území)
Popis jednotlivých stavebních objektů záměru
Název stavby: Rozšíření II/303 o stoupací pruh v úseku km 21,5 až 25,5 a plánované
cyklostezky
Rozšíření o stoupací pruhy.
V km 22,3 – 25,0 dojde k rozšíření vozovky tak, aby bylo možné zvětšení počtu
jízdních pruhů ze dvou na tři – rozšíření o stoupací pruh. Původní silniční povrch bude
odfrézován o 5 cm, poruchy budou lokálně sanovány a bude nanesen nový dvojvrstevný
povrch.
Oprava vozovky
V km 22,30 – 23,150 bude odfrézována 5cm silná vrstva z vozovky a provedena
pokládka nového povrch. Starý odfrézovaný materiál bude na místě recyklován (za studena).
Nová konstrukce vozovky.
V km 24,500 – 25,160 nové směrové a výškové vedení silnice. Nová konstrukce
vozovky. Část úseku leží v Ptačí oblasti Broumovsko.
Neupřesněné objekty.
Součástí záměru jsou neupřesněné objekty, kterými jsou ekodukt v km 23,020 –
23,100.
Dalším objektem je cyklistická stezka vedoucí v souběhu se silnicí II/303 v celém
úseku. Tato stavba není nijak v záměru identifikována. V mapových podkladech je pro
uvedený prvek záměru udržována územní rezerva. Lze proto očekávat, že cyklistická stezka
bude vedena v souběhu v bezprostředním kontaktu s komunikací.
Most
Stávající klenbový most v km 24,006 bude vlevo rozšířen ŽLB klenbou.
Ekodukt
Ve variantě ekodukt byl navržen obloukový profil - ocelová konstrukce SuperCor
SCA-26 o světlém rozpětí 17,0 m, max. světlé výšce 6,72 m, délka 80 m, v km 23,020 23,100. Na vlastní ekodukt oboustranně navazují opěrné gabionové zdi proměnlivé výšky 1 5 m.

3

Propustky
Všechny stávající propustky budou jednostranně prodlouženy a budou na nich
doplněna nová výtoková čela (místo vybouraných stávajících výtokových čel). Profil
propustků bude dán profilem stávajících propustků (cca DN 500 - DN 800).
Zároveň budou pročištěny stávající části propustků a stávající příkopy (vpravo ve směru
staničení).
Opěrná zeď, strmé svahy - alternativy
Alternativně byly navržena opěrná zed' (výška zdi cca 4-5 m) kvůli zmenšení záborů v
km 23,1 – 23,4 v délce cca 300 m (v místě strmého sklonu stávajícího terénu).
Dále byly prověřeny a firmou Geomat s.r.o. navrženy 4 alternativy realizace strmých
vyztužených svahů ve sklonu 50 stupňů alternativně 70 stupňů vyztužovaných delšími
Geomřížemi Tensar zespodu alternativně ze shora.
Byly ověřeny i možnosti výstavby strmých svahů. Při použití ztraceného bednění (tedy
kari sítě na čele) je možná výstavba pouze z vnitřní strany svahu. Posuvné bednění příp. jiná
bednění vyžadují přístup i ze strany vnější.
Tato řešení nebyla odsouhlasena Správou CHKO, protože vysoká opěrná zeď i strmé
svahy by tvořily nepřekonatelnou překážku pro migrující zvěř.
Proto byly nakonec v základní variantě návrhu (včetně záborového elaborátu)
ponechány svahy ve sklonu dle ČSN (odstupňovaný sklon dle výšky svahu).
Oznamovaný záměr je realizován v trase stávající komunikace, tudíž svým
charakterem výrazně nezasáhne do krajinného rázu. Trasa komunikace a její niveleta jsou
navrženy tak, že výrazně nezasahují do morfologie terénu, resp. vhodně využívají
současnou topografii terénu.
Krajina (Krajinný ráz)
Krajinným rázem se dle § 12 zákona ČNR č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších
předpisů o ochraně přírody a krajiny rozumí především přírodní, kulturní a historická
charakteristika určitého místa nebo oblasti. V zákoně jsou přímo vyjmenovány rysy či
hodnoty, které mají být chráněny před znehodnocením. Jsou to přírodní a estetické hodnoty,
VKP a ZCHÚ, kulturní dominanty, harmonické měřítko a vztahy. Celkově je možno shrnout,
že v krajinném rázu se promítne krajina, její přírodní bohatství, její obyvatelstvo, hmotný
majetek a kulturní památky.
Z textu zákona je možno odvodit, že krajinný ráz není všude stejně výrazný,
neopakovatelný, jedinečný a cenný. Krajinu, ve které jsou přítomny mimořádné a jedinečné
hodnoty přírodní, kulturní nebo estetické, je třeba chránit s větší přísností, než krajinu, ve
které jsou tyto hodnoty přítomny sporadicky nebo v ní přítomny nejsou vůbec.
Silnice II/303 tvoří hranici Národní přírodní rezervace Broumovské stěny.
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Hlavním důvodem vyhlášení této NPR je specifická geomorfologie území spolu s
kvalitními společenstvy rostlin a živočichů.
Hodnocená lokalita leží mezi obcí Pěkov a městem Broumov. Jedná se o úsek téměř
tří kilometrů překonávající lesní celek pod Honským Špičákem. Celý úsek je v členitém
terénu. V části mezi Pěkovem a začátkem lesního úseku je trasa stávající silnice vedena
mezi trvalými travními porosty. Nejvyšší bod je překonán na počátku lesního úseku. Odtud je
trasa vedena lesním úsekem. Les je různé kvality. Místně se jedná o bukový les s kvalitním
bylinným podrostem, v některých úsecích je les smrkový. Trasa překonává několik drobných
vodních toků. V jejich poměrně úzkých nivách je les tvořen převážně olší. Trasa míjí starý
lom, kde dominující dřevinou okolí lomu je borovice. Po vystoupení silnice z lesa vede ve
větší míře mezi ornou půdou.
Identifikace dotčených krajinných celků a prostorů
Pro krajinnou scénu je typický reliéf pahorkatiny s lesním komplexem a ostrůvkovitými
lučními enklávami. Ze stavebních prvků převažují vesnické a zemědělské typy zástavby a
zemědělské půdy s liniovými porosty zeleně a liniovými útvary silnic.
Identifikovaným dotčeným krajinným celkem je celá oblast Broumovska určitelná
hranicí CHKO.
V tomto krajinném celku lze definovat dva dotčené krajinné prostory (DKP):
1. DKP Hony – otevřená převážně luční enkláva sídla Hony s rybníkem a stoupáním
k Honskému Špičáku
2. DKP Honský Špičák – lesní porost v okolí Honského Špičáku
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Výřez turistické mapy

Výřez leteckého snímku
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DKP Hony

DKP Honský Špičák
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Přírodní charakteristika krajinného rázu dotčených krajinných prostorů:
Širší území zahrnuje prakticky všechny významné pískovcové (kvádrové pískovce)
celky nalézající se v CHKO Broumovsko (Broumovské stěny, Adršpašsko-teplické skály,
Ostaš Kočičí skály). Broumovsko spadá do geomorfologického celku Broumovské vrchoviny.
Reliéf je velmi pestrý, charakterizován skalními městy i plochými kotlinami. Pro Broumovské
stěny jsou charakteristické pseudokrasové jeskyně. V oblasti Broumovska převládají hnědé
půdy.
V území se vyskytuje poměrně vysoké procento starých jehličnatých i listnatých lesů
a také suťové listnaté a smíšené lesy na prudkých okrajových svazích křídových kuest.
Vzácná květena se vyskytuje zejména v suťových lesích a strmých svazích údolí a kuest, v
inverzních polohách a roklích skalních měst, také na loukách a mokřadech.
Broumovské stěny představují východní, geomorfologicky nejvýraznější část vnějšího
pásma kuest Polické vrchoviny. Hřeben Broumovských stěn je ve směru SZ-JV dlouhý asi 12
km a je tvořen jednoduchým asymetrickým hřebenem na severu a skupinou strukturních
plošin na jihu, dále k JV za sedlem Machovský kříž geologicky i geomorfologicky zcela
shodný terén pokračuje českou částí Stolových hor. Broumovské stěny jsou budovány
převážně kvádrovými pískovci středního turonu, jejichž souvrství je ukloněno jihozápadním
směrem. V závislosti na tomto úklonu vrstev jsou svahy směrem do Polické pánve mírné,
zato k SV do rovinaté Broumovské kotliny upadá hřeben příkrými skalními stěnami a
prudkými svahy s převýšením i přes 300 metrů. Erozí a dalšími procesy postupné denudace
terénu byl na Broumovských stěnách obnažen skalní masív, na kterém pak vznikl velice
členitý a pestrý pseudokrasový reliéf skalních hřebenů, kaňonů, roklí a soutěsek, fantaskních
skalních stěn, věží a také jeskyní a propastí. Další informace viz Kopecký J. a kol. (2001).
Nadmořská výška: 438 m (nad Studenou Vodou) – 773 m (Božanovský Špičák).
Převážná část hřebene a jihozápadní svahy s divokým skalním reliéfem krytým
lesními porosty jsou řazeny do klimaticky chladné oblasti a rajonu CH7, jen nejnižší svahy a
úpatí spadající k SV-JV do Broumovské kotliny mají řazení do klimaticky mírně teplé oblasti
a rajonu MT2 (viz Quitt 1971). Výjimečný mezoklimatický a mikroklimatický charakter
vykazují ty části území, kde je skalní terén v husté frekvenci vertikálních puklin a rozsedlin
kvádrovitě načleněn do formy charakteru pískovcového skalního města s výškovým rozpětím
10-20 m (a větším). Tento geomorfologický charakter má více částí terénu s vazbou na
hřebenové partie Broumovských stěn i Stolových hor (silně načleněnou hřebenovou hranu
kuesty) a stejně načleněné okraje strukturních plošin a roklí. V zastíněných částech
hlubokých roklí, v rozsedlinách a četných pseudokrasových jeskyních a propastech se tvoří
výrazná klimatická inverze, která umožňuje, aby v těchto podchlazených a extrémně vlhkých
prostorách setrvával firn a led až do počátku letního období, což je v těchto středních
nadmořských výškách mimořádné. Souběžně s hřebenem Broumovských stěn ve směru SZJV probíhá hranice výrazného klimatického předělu mezi „českou“ a „slezkou“
(kontinentálnější) klimatickou oblastí. Častý rozpad nízké oblačnosti na tomto rozhraní
přináší zvýšené imisní zátěže z ovzduší i ze srážek a negativní ovlivnění lesních
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ekosystémů, především v návětrných a hřebenových partiích Broumovských stěn. Tyto partie
vykazují i vyšší počet dnů s mlhou (z nízké oblačnosti), v zimě s častou tvorbou silných
jinovatek a námraz, poškozujících rovněž lesní porosty.
Biota Fytogeografické zařazení: f. obvod: Českomoravské mezofytikum okres: Sudetské
mezihoří podokres: Broumovské stěny(Broumovská kotlina)
Hlavní předměty ochrany EVL Broumovské stěny
Stanoviště
4030
Evropská suchá vřesoviště
Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů
8220
8310
Jeskyně přístupné veřejnosti
9110
Bučiny asociace Luzulo-Fagetum
9130
Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

Botanická charakteriska
Studované biotopy, kde se uskutečnil floristický průzkum se nacházejí podél silnice II.
třídy 303 mezi obcemi Pěkov-Broumov, okres Náchod, kraj Královéhradecký, k. ú. Hony,
Křinice, Jetřichov. Nadmořská výška se zde pohybuje cca od 590 - 480 m n. m.
Zájmové území se nachází v CHKO Broumovsko a v Ptačí oblasti Broumovsko. V km
23,000–23,500 tvoří jižní okraj silnice II/303 hranici I. zóny ZCHÚ – NPR Broumovské stěny
která je současně i Lokalitou soustavy Natura 2000 - CZ0520518 Broumovské stěny
(Evropsky významná lokalita ČR a Ptačí oblast) z důvodu výskytu nejcennějších přírodních a
přírodě blízkých ekosystémů skalních oblastí. V úseku cca km 24,780–24,800 tvoří severní
okraj silnice II/303 hranici další vyhlášené I. zóny ZCHÚ, která je významná především
výskytem společenstva vlhké louky ze svazu Calthion palustris, které je zde vyvinuto v
poměrně kvalitní podobě.
Provedeným terénním mapováním bylo zjištěno, že v úseku plánovaného rozšíření
silnice II/303 zpevněný povrch silnice přechází v bylinné lemy nebo linie s podílem dřevin,
které navazují dále na komplex lesa, luční porosty, polní monokulturu, vodní plochu, vodní
tok a antropogenní plochy. Vegetace okrajů silnice II/303 je přerušená pouze v úsecích
křížení s cestami.
V zájmovém úseku silnice II. třídy 303 tvoří nezpevněné okraje vozovky nízké, řídké a
nezapojené porosty jednoletých druhů třídy Polygono arenastri-poëtea annuae a vytrvalých
druhů svazu Cynosurion cristati1 (Matricaria discoidea, Polygonum aviculare agg., Plantago
major subsp. major, Spergularia rubra, Poa annua subsp. annua, Sagina procumbens,
Achillea millefolium, Taraxacum sect. Ruderali, Lolium perenne, Ranunculus repens).

1

Třída Molinio-Arrhenatheretea
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Lesní porosty zájmového území se rozkládají v jedlobukovém vegetačním stupni.
Rekonstrukčně je lze charakterizovat, svazem Luzulo-Fagion. Fytocenózy se vyznačují
jednoduchou vertikální strukturou – většinou jsou tvořeny pouze stromovým a bylinným
patrem, která jsou druhově velmi chudá. Na hlubších půdách je stromové patro zapojené na
extrémnějších stanovištích s mělčí půdou je zápoj rozvolněný. V celkové skladbě porostů
převládá asi z 80% Picea abies. Významně je zastoupena Betula pendula, dále Fagus
sylvatica, Larix decidua méně Pinus sylvestris, Acer pseudoplatanus, Sorbus aucuparia
subsp. aucuparia. Pokryvnost bylinného patra kolísá v souvislosti se zastíněním stromového
patra. V roli dominanty se střídají Rubus fruticosus agg., Avenella flexuosa, Vaccinium
myrtillus, Melampyrum pratense nebo Calamagrostis villosa. V druhové garnituře se dále
uplatňuje skupina nenáročných druhů řádu Fagetalia jako Prenanthes purpurea, Galium
odoratum, Galeobdolon montanum, Moehringia trinervia, Mycelis muralis, Senecio ovatus,
Viola reichenbachiana. Dosti pravidelně se setkáme s mechovým patrem většinou s nižší
pokryvností. V podmáčených lokalitách dominují ve stromovém patře Alnus glutinosa,
Fraxinus excelsior, Salix caprea v byliném patře Juncus conglomeraatus, Stelaria graminea,
Myosotis palustris agg., Alopecurus geniculatus, podél drobných vodních toků můžeme
zaznamenat i slabě vyvinutý jarní aspekt (Ficaria verna subsp. bulbifera, Anemone
nemorosa, Primula elatior).Při okraji s komunikací ve fytocenóze významného zapojení
dosahují listnáče jako Acer pseudoplatanus, A. platanoides, Fraxinus excelsior, Tilia cordata,
Salix caprea, Sorbus aucuparia subsp. aucuparia, některé keře jako Corylus avellana,
Sambucus nigra, S. racemosa, Ribes uva-crispa a v bylinném patře vedle acidofitů
zaznamenáme i některé náročnější druhy řádu Fagetalia jako např. Campanula
rapunculoides, Lathyrus vernus, Stellaria nemorum, Scrophularia nodosa, Petasites albus.
V úseku cca od km 24,000-27,700 se v SZ okraji lesního porostu s komunikací dominuje
v bylinném patře Pteridium aquilinum. Holiny zájmového území jsou zalesněny výsadbami
Pice abies, Pinus sylvestris, Larix decidua a listnáčů s expandující Betula pendula, Sorbus
aucuparia subsp. aucuparia a ostružiníky (Rubus idaeus, R. fruticosus agg.) atd.
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Kulturní a historická charakteristika krajinného rázu dotčených krajinných prostorů:
Kulturní a historické charakteristiky jsou vyjádřeny historií a stavebními památkami
obcí, které se mohou s navrhovaným záměrem dostat do konfliktu.
V tomto případě se záměr dotýká pouze dvou venkovských stavení v DKP Hony na samém
začátku a to pouze okrajově. Nijak je neovlivní.
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Dále se jedná o několik drobných sakrálních památek (mariánské sloupy) vesměs po
pravé straně silnice ve směru staničení.
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Vlivy na krajinu (krajinný ráz)
Vlivy na dotčené krajinné prostory
Je zcela nesporné, že uvažovaný záměr přinese zásah do krajiny.
Oznamovaný záměr je realizován v trase stávající komunikace, tudíž svým
charakterem výrazně nezasáhne do krajinného rázu. Trasa komunikace a její niveleta jsou
navrženy tak, že výrazně nezasahují do morfologie terénu, resp. vhodně využívají
současnou topografii terénu.
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Významnějším vlivem je rozšíření o jeden stoupací pruh v základní variantě v celé trase
záměru samozřejmě s přesunem příkopu a násypu a se zvýšením násypu (schematické
znázornění):

Ve variantě ekodukt pak dojde k vybudování 80 m dlouhého ekoduktu v nejvyšším místě
záměru (schematické znázornění):
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Skutečné působení ekoduktu lze dokumentovat na příkladu reálného ekoduktu na D11:

Ekodukt na D11
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Ekodukt na D11
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Pro ilustraci vlivů na krajinu během výstavby lze použít následující příklady:
Vlivy násypu silnice a silničního mostu na krajinu během výstavby – na příkladu dálnice D11
u Praskačky

Vlivy násypu silnice a silničního mostu na krajinu po zatravnění – na příkladu dálnice D11 u
Chlumce n. C.
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V charakteristice krajinného rázu dotčeného krajinného prostoru jsou identifikovány
hlavní přírodní a kulturně historické hodnoty tohoto prostoru. Uvažovaný záměr bude mít vliv
různé velikosti na rysy a hodnoty uvedené v § 12 zákona č. 114/1992 Sb. ve znění
pozdějších předpisů.
Ve vyhodnocovací tabulce je pro velikost vlivu použita následující stupnice :
-

vliv nulový
vliv malý
vliv střední
vliv silný
vliv velmi silný

Dotčený krajinný prostor:
DKP Hony
Ukazatel

velikost vlivu

Varianta

Základní

Ekodukt

malý

malý

vliv na VKP (lesy, nivy, potoky)

malý

malý

vliv na zvláště chráněné části
přírody

malý

malý

vliv na
hodnoty

malý

malý

vliv na estetické hodnoty

malý

malý

vliv na kulturní dominanty

nulový

nulový

vliv na harmonické měřítko

malý

malý

vliv na harmonické vztahy

malý

malý

vliv
na
přírodní
(rozptýlená zeleň)

kulturní

a

hodnoty

historické

DKP Honský Špičák
Ukazatel

velikost vlivu

Varianta

Základní

Ekodukt

malý

malý

vliv na VKP (lesy, nivy, potoky)

střední

střední

vliv na zvláště chráněné části
přírody

střední

střední

malý

malý

vliv na estetické hodnoty

malý

malý

vliv na kulturní dominanty

nulový

nulový

vliv
na
přírodní
(rozptýlená zeleň)

vliv

na

kulturní

a

hodnoty

historické

hodnoty
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vliv na harmonické měřítko

malý

malý

vliv na harmonické vztahy

malý

malý

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, nakolik uvažovaný záměr zasáhne do
identifikovaných hodnot. Celkově lze vliv označit jako malý. Ve stupnici velikosti vlivu byl
použit maximálně stupeň střední, stupně silný a velmi silný nebyly použity vůbec.
Při vyhodnocení vlivů jsou vlivy u základní varianty celkem jednoznačné. Jedná se o
přidání jednoho jízdního pruhu (cca poloviny stávající vozovky) vlevo ve směru staničení.
U varianty ekodukt jsou vlivy složitější. Nejde jen o vlastní stavební objekt ekoduktu,
ale i o snížení nivelety a s tím vyvolané snížení vozovky před a za ekoduktem s navazujícími
opěrnými zdmi navrženými z kamenných gabionů.
Toto řešení je v daném území nové a z hlediska srovnání se stávajícím stavem může
generovat větší vlivy na krajinný ráz.
Na druhé straně z technického hlediska optimálního vedení trasy silnice členitým
terénem se jedná o esteticky čistší a přijatelnější řešení nejen pro technické dílo, ale i pro
okolní krajinu.
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Závěr
Podrobnější posouzení vlivu navržených variant stavby na dochovanou hodnotu
krajinného rázu se zaměřením na partii stoupání od Honského rybníku a variantu ekoduktu
přineslo následující závěry:
1.

Vlivy na dochovanou hodnotu krajinného rázu budou malé až střední,
v obou variantách akceptovatelné.

2.

Při vyhodnocení vlivů jsou vlivy u základní varianty celkem jednoznačné.
Jedná se o přidání jednoho jízdního pruhu (cca poloviny stávající vozovky)
vlevo ve směru staničení. U varianty ekodukt budou vlivy složitější. Nejde
jen o vlastní stavební objekt ekoduktu, ale i o snížení nivelety a s tím
vyvolané snížení vozovky před a za ekoduktem s navazujícími opěrnými
zdmi navrženými z kamenných gabionů. Toto řešení je v daném území
nové a z hlediska srovnání se stávajícím stavem může generovat větší vlivy
na krajinný ráz. Na druhé straně z technického hlediska optimálního vedení
trasy silnice členitým terénem se jedná o esteticky čistší a přijatelnější
řešení nejen pro technické dílo, ale i pro okolní krajinu.
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