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Úvod a zohlednění připomínek
Tato dokumentace byla zpracována na základě oznámení záměru "I/33 Plotiště – Odstranění
úrovňového přejezdu na trati č. 41, Bednář J., Valbek 2014".
Dokumentace byla zpracována podle přílohy č. 4 novely zák. č. 100/2001 Sb. a dle
dokumentu "Metodické sdělení Ministerstva životního prostředí, odboru posuzování vlivů na
životní prostředí a integrované prevence pro držitele autorizace dle § 19 zákona č. 100/2001
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů" z 6.3.2015
Č.j.: 18130/ENV/15.
Dokumentace vychází ze Závěru zjišťovacího řízení, kde krajský úřad ukládá:
Dokumentaci podle přílohy č. 4 k zákonu je nutné zpracovat především s důrazem na oblast
ochrany veřejného zdraví, oblast ochrany přírody a krajiny a oblast odpadového
hospodářství.
V dokumentaci je třeba se vypořádat se všemi požadavky na doplnění, připomínkami a
podmínkami uvedenými ve všech došlých vyjádřeních (viz příloha).
Krajský úřad doporučuje, aby z důvodu přehlednosti bylo vypořádání připomínek vzešlých ze
zjišťovacího řízení provedeno v dokumentaci v samostatné kapitole, kde budou všechna
obdržená vyjádření podrobně komentována, případně zde budou doplněna čísla stran
dokumentace, na kterých jsou požadované informace uvedeny.
Krajský úřad dále doporučuje, aby v dokumentaci byly obsaženy kopie všech obdržených
vyjádření.
Zohlednění připomínek k oznámení:
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Krajský úřad upozorňuje, že v následujících stupních projektové dokumentace je nutné
zohlednit množství, kategorie a počet druhů odpadů, které budou vznikat při provozu v
souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
věznění pozdějších předpisů, zejména pak jejich shromažďování dle jednotlivých druhů,
kategorií a skutečných vlastností.
Zohlednění:

Respektováno v rámci opatření záměru.

Uvedeno:

Kapitola B.I.6

Magistrát města Hradec Králové
Upozorňuje na skutečnost, že realizací stavby dojde ke křížení dvou vodních toků. V km cca
0,7 (před uvažovanou okružní křižovatkou s ul. Kotrčova) ke křížení pravostranného přítoku
vodního toku Melounka, a dále v km cca 1,1 (v místě napojení na stávající úsek komunikace)
ke křížení vodního toku Melounka, pro který je také stanoveno záplavové území. Místa
křížení komunikace s vodními toky nesmí způsobit zhoršení odtokových poměrů, což bude
projednáno se správcem příslušného vodního toku. Související práce budou prováděny v
souladu se schváleným havarijním a povodňovým plánem pro dobu výstavby.
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Zohlednění: doplněno do opatření záměru
V případě kolize s dřevinami (např. při připojování sítí) je třeba postupovat v souladu s ČSN
839061 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních
ploch při stavebních pracích. Zejména je třeba zachovat funkčnost prvků USES po
dokončení stavby. V průběhu stavebních prací je třeba minimalizovat negativní dopady
stavebních prací na vodní toky a jejich bezprostřední okolí (jen nezbytné pojezdy,
neparkovat, neumisťovat zařízení staveniště, stavební materiál apod.).
Zohlednění:

V rámci upřesnění opatření.

Uvedeno:

Kapitola B.I.6

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu je nutné postupovat v souladu se zákonem
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, tzn. samostatnou
žádostí požádat o vydání souhlasu s vynětím.
Zohlednění:

V rámci upřesnění opatření.

Uvedeno:

Kapitola B.I.6

Z hlediska odpadového hospodářství dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech), jako orgán veřejné správy dle § 79 zákona
o odpadech má k záměru tyto připomínky:
−

Investor (stavebník) zabezpečí využití nebo odstranění odpadů, které při stavební
činnosti a terénních úpravách vzniknou a to tak, že veškeré odpady předá oprávněné
osobě dle § 12, odst. 3 zákona o odpadech a bude s nimi nakládat také v souladu s
vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na povrchu terénu. Před
předáním odpadů oprávněné osobě budou odpady soustřeďovány utříděné podle
jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před znehodnocením, odcizením nebo
únikem. Musí být plněny i další povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech - zejména
nakládání s nebezpečnými odpady a plnění ohlašovacích povinností.

Zohlednění:

V rámci upřesnění opatření.

Uvedeno:

Kapitola B.I.6

− Dále, v návaznosti na terénní úpravy, upozorňuje na skutečnost, že poblíž místa stavby
je prokázaná ekologická zátěž, kterou evidujeme v areálu ČKD Hradec Králové při jeho
severovýchodním okraji. Jelikož se zájmové území plánované přeložky nachází ve směru
proudění podzemních vod, není vyloučeno, že při terénních úpravách nebudou vznikat
nebezpečné odpady - kontaminovaná zemina.
Zohlednění:

Respektováno v rámci opatření záměru.

Uvedeno:

Kapitola B.I.6

KHS
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V dalším stupni dokumentace (dokumentace vlivů na životní prostředí) bude předloženo
hlukové posouzení vlivu záměru na chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor
staveb nejbližší obytné zástavby včetně vlivu hluku ze stavební činnosti a dopravy
stavebních materiálů na hlukovou situaci v lokalitě pro denní i noční dobu.
Zohlednění:

byla zpracována akustická studie, která je přílohou dokumentace.

Uvedeno:

Příloha dokumentace.

ČIŽP
Doporučuje pro stavbu vypracovat a před předložením ke schválení vodoprávním úřadem
projednat s příslušným správcem toku „Plán opatření pro případ havárie" zpracovaný dle
vyhl. 5. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech
havarijního plánu.
Zohlednění:

V rámci upřesnění opatření.

Uvedeno:

Kapitola B.I.6

V průběhu stavebních prací je nutné zabezpečit ochranu povrchových a podzemních vod.
Pro etapu výstavby celého záměru požaduje stavbu vybavit dostatečným množstvím
sanačních prostředků, všechny mechanismy pohybující se na stavbě udržovat v dobrém
technickém stavu a provádět jejich kontrolu zejména z hlediska možných úkapů provozních
kapalin.
Zohlednění:

V rámci upřesnění opatření.

Uvedeno:

Kapitola B.I.6

Konstatuje, že v předloženém oznámení chybí některé podstatné údaje (zejména se jedná o
podrobný zoologický průzkum doplněný o odpovídající preventivní a kompenzační opatření,
specifikaci produkce odpadů alespoň odborným odhadem) a že bez těchto informací lze
posoudit vliv záměru na životní prostředí jen velice obtížně.
Zohlednění: Podrobný zoologický průzkum uveden v příloze, specifikace produkce odpadů
odborným odhadem provedena v příslušné kapitole.
Uvedeno:

Kapitola B.III.3 a v Příloze dokumentace

Archeologické oddělení MVČ v Hradci Králové
podle ustanovení § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, a to
na základě žádosti Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, pivovarské nám. 1245 ze dne
29.8.2014 o vyjádření ke stavbě „1/33 Plotiště - odstranění úrovňového přejezdu na trati
č.041" v k.ú.Plotiště n/L.
Na základě Vámi předloženého situačního plánu nemá archeologické oddělení žádné
námitky proti plánované stavbě, za předpokladu, že se investor zaváže splnit následné
podmínky:
1. stavebník buď písemně, nebo elektronickou formou oznámí svůj záměr Archeologickému
ústavu AV ČR, Praha, v.v.i. (mailto: oznameni@arup.cas.cz")
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2. stavebník již v době přípravy stavby zkontaktuje některé z archeologických pracovišť,
které jsou v dotčeném území oprávněny k provádění záchranných archeologických
výzkumů (dále jen ZAV) a zde s ním bude ještě před vydáním příslušného povolení,
nejpozději však před zahájením zemních prací, uzavřena dohoda o podmínkách, za
jakých bude ZAV v prostoru stavby proveden. V případě, že mezi stavebníkem a
oprávněnou institucí nedojde k dohodě, určí podmínky výzkumu krajský úřad.
3. zhotoviteli výzkumu stavebník poskytne dokumentaci k plánované stavbě (v měřítku
1:1000, popř. 1:2880, není-li vzájemnou dohodou určeno jinak).
4. stavebník (nebo jím pověřený zástupce) je povinen (přímo či prostřednictvím příslušného
obecního úřadu) neprodleně oznámit jakékoliv náhodné porušení archeologických situací
(nálezy zdiva, jímek, apod.), stejně jako nálezy movité povahy (keramické zlomky, kovy,
kosti, apod.), a to buď zhotoviteli výzkumu, případně Archeologickému ústavu v Praze či
nejbližšímu muzeu. Terénní situace i movité nálezy budou ponechány v místě bez
dalších zásahů až do ohledání a provedení dokumentace odborným pracovníkem,
nejméně však po dobu 5 pracovních dní po učiněném oznámení.
5. stavebník předloží archeologem vyhotovenou závěrečnou zprávu (popř. expertní list) jako
doklad realizovaného záchranného výzkumu, a to zástupcům státní správy (samosprávy)
při kolaudačním řízení, popřípadě při předání stavby.
Výše uvedená stavební aktivita je plánována na území s archeologickými nálezy (z k.ú
Plotiště n/L a přilehlých katastrů pocházejí velmi četné archeologické nálezy z období
pravěku, středověku a novověku) a je tedy pravděpodobné, že při realizaci tohoto stavebního
záměru může dojít k narušení archeologických situací, např. negativů základů pravěkých,
případně středověkých staveb - kůlových domů, zemnic, zásobních jam, pecí, studní, reliktů
ohrazení, kostrových či žárových hrobů atd., včetně movitých nálezů (keramika, železné
nástroje, předměty z barevných kovů, kamene, propálené omazávky dřevných konstrukcí
/mazanice/ apod.).
Soupis institucí oprávněných k provedení záchranného výzkumu na Vámi plánované stavbě:
•

Archeologický ústav, Letenská 4, 118 01 Praha

•

Muzeum východních Čech, Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

•

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově, Okružní 418, 551
01 Jaroměř-Josefov

Zohlednění:

Respektováno v rámci opatření záměru.

Uvedeno:

Kapitola B.I.6
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A.3. Sídlo
Pouchovská 41 503 41 Hradec Králové

A.4. Oprávněný zástupce
Ing. Marek Novotný
tel.: 495 800 249
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B. Údaje o záměru
B.I. Základní údaje
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
I/33 Plotiště - Odstranění úrovňového přejezdu na trati č. 041
Zařazení podle přílohy č. 1:
II/9.1 Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a II. třídy
(záměry neuvedené v kategorii I).
Záměr podléhá zjišťovacímu řízení dle ustanovení § 7 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování
vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Úřadem příslušným k provedení
zjišťovacího řízení je Krajský úřad Královéhradeckého kraje.

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Studie prověřuje ve variantách možnost přestavby okružní křižovatky Plotiště s ohledem na
její výhledovou funkci a dopravní zatížení. Přeložka I/33 (budoucí přeložka silnice I/11 v trase
severní tangenty) je navržena tak, aby mimoúrovňově křížila železniční trať č. 041 mimo
plochu stávajícího úrovňového přejezdu, nezasahovala do vozovky a tělesa stávající silnice s
tím, že minimalizuje zásah do přilehlých volných pozemků, které by měly být dle návrhu
nového územního plánu města využity pro dopravně obslužná zařízení, pro výrobní a
komerční využití.
Přeložka silnice je navržena v souladu s kategorizací silnic I. třídy na území
Královéhradeckého kraje v kategorii S11,5/80. Celková délka přeložky silnice je 1106 m.
Přeložka je vedena v těsném souběhu se stávající silnicí I/33 a je vedena mimo zastavěná
území. Přeložka zasahuje do katastrálních území Svobodné Dvory a Plotiště nad Labem.
V místě křížení přeložky silnice I/33 se stávající železniční tratí Jičín - Hradec Králové č. 041
je navržen most. Trať je v současné době jednokolejná, dispoziční řešení mostu umožní její
případné budoucí zdvoukolejnění.

B.I.3. Umístění záměru
Navržená přeložka prochází nezastavěným územím níže uvedených územních celků:
Kraj:

Královéhradecký kraj

Obec: 569810 Hradec Králové
Katastrální území: 721930 Plotiště nad Labem
761125 Svobodné Dvory
Zájmové území je vymezené stávající trasou silnice I/33, a to v úseku od okružní křižovatky
Plotiště k stávající čistírně odpadních vod umístěné vpravo od silnice směrem na Jaroměř.
Umístění záměru v širším zájmovém území je patrné z následujícího obrázku:
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B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Posuzovaným záměrem je liniová stavba spojená s přestavbou okružní křižovatky. Navržená
přeložka silnice I/33 (budoucí přeložka silnice I/11 v trase severní tangenty) je navržena tak,
aby mimoúrovňově křížila železniční trať č. 041 mimo plochu stávajícího úrovňového
přejezdu, nezasahovala do vozovky a tělesa s tím, že minimalizuje zásah do přilehlých
volných pozemků.
Realizovaná přeložka silnice I/33 bude součástí výhledové severní tangenty Hradce Králové,
tj. přeložky silnice I/11. Na stavbu přeložky navazuje v OK Plotiště stavba zkapacitnění
silnice I/35 mezi OK Plotiště a MÚK Plotiště. Stavba MÚK Plotiště je součástí stavby dálnice
D11-1106 a rychlostní silnice R35 v úseku Sadová - Plotiště.
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S realizací této stavby je nutné koordinovat z hlediska časového realizaci Industriál parku
Hradec Králové a případnou realizaci ploch dopravně obslužných zařízení vpravo přeložky
silnice I/33.
Z hlediska technického je třeba stavbu koordinovat se stavbou zkapacitnění I/35 v úseku OK
Plotiště - MÚK Plotiště.
S uvedenými záměry může také docházet ke kumulaci vlivů na životní prostředí, nic však
nenaznačuje tomu, že by v rámci kumulací mohlo dojít k významným vlivům na životní
prostředí.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu
zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro
jejich výběr, resp. odmítnutí
Stávající silnice I/33 má v předmětném úseku řadu dopravních závad. Jedná se zejména o
zabezpečený úrovňový přejezd železniční trati č. 041, který se nachází ve vzdálenosti cca
220 m od okružní křižovatky Plotiště a dále pak v úseku od OK po Kotrčovu ulici, kde je na
délce cca 600 m napojeno pět stávajících vjezdů do přilehlých areálů a dva sjezdy na
pozemky. Stávající okružní křižovatka je v současné době značně dopravně zatížena.
Průměrný počet vozidel vjíždějících do křižovatky dosahuje dle sčítání dopravy a dle
zpracovaných modelů hodnoty 33 731 vozů za 24 h s podílem nákladní dopravy 23 %.
V prostoru křižovatky dochází opakovaně v dopravních špičkách ke kapacitnímu přetížení a
neúnosným kongescím dopravy na vjezdových větvích. V důsledku toho dochází k častým
dopravním nehodám na ploše této křižovatky.
Přeložka silnice je navržena v jedné variantě se čtyřmi variantami okružní křižovatky. Jsou
navrženy tři varianty přestavby a jedna varianta dostavby křižovatky v souvislosti s
výhledovou realizací severní tangenty.

Varianty okružní křižovatky Plotiště
Varianta 1
V této variantě je navrženo usměrnění dopravy na okružním pásu spirálovým uspořádáním
jízdních pruhů. Stávající křižovatka má vnější průměr cca 100 m a dva jízdní pruhy na
kružním pásu.
Je navrženo zvětšit průměr křižovatky na 120 m. Průměr vnitřního dělicího ostrůvku je 43 m.
Do křižovatky jsou napojena čtyři ramena. Vjezdy do křižovatky a výjezdy z ní jsou u všech
větví dvoupruhové. Vnější vjezdové pruhy slouží jako fyzicky neoddělené bypassy do
sousední vjezdové větve a vnitřní pruh na vjezdu slouží pro vjezd na spirálovitý okružní pás.
U výjezdových pruhů je vnější pruh výjezd z fyzicky neodděleného bypassu a vnitřní pruh
slouží pro výjezd ze spirálovitého okružního pásu.
Šířka jízdních pruhů je navržena 5,0 m, vjezdové poloměry na větvích jsou 35 m, výjezdové
poloměry 40-45 m.
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Varianta 2
V této variantě je pohyb po okružním pásu usměrněn do jednoho jízdního pruhu. Je
navrženo zvětšit průměr křižovatky na 120 m. Jedná se o klasickou okružní křižovatku s
jednopruhovým okružním pásem a bypassy na každém vjezdu. Do křižovatky jsou napojena
čtyři ramena. Vjezdy do křižovatky a výjezdy z ní jsou u všech větví dvoupruhové. Vnější
vjezdové pruhy slouží jako fyzicky neoddělené bypassy do sousední výjezdové větve a
vnitřní pruh na vjezdu slouží pro vjezd na jednopruhový okružní pás. U výjezdových pruhů je
vnější pruh výjezd z fyzicky neodděleného bypassu a vnitřní pruh je pro výjezd z
jednopruhového okružního pásu.
Šířka jízdních pruhů je navržena 5,0 m, vjezdové poloměry na větvích jsou 35 m, výjezdové
poloměry jsou 40-45 m.

Varianta 2A
Jedná se o stejné dispoziční řešení okružní křižovatky jako u varianty 2 s tím, že je
ponechán stávající vnější průměr křižovatky 100 m, tj. veškeré stavební úpravy jsou
provedené na ploše stávající křižovatky a nevyžadují dodatečné zábory pozemků.
Při tomto uspořádání jsou ponechány a pouze částečně upraveny stávající zpevněné dělicí
ostrůvky (pásy) u dvou bypassů tj. ze směru z Koutníkovy ulice na I/33 a ze směru I/11 do
Koutníkovy ulice. Okružní pás je jednopruhový šířky 5,5 m.

Varianta 3
Jedná se o stav po zprovoznění severní tangenty. Křižovatka je totožná s variantou 2, do
které je doplněno mimoúrovňové převedení levého odbočení ve směru I/35 - I/33. Vlastní
křižovatka je tedy čtyřramenná, úrovňová, o vnějším průměru 120 m. Vjezdy jsou
jednopruhové, okružní pás je uspořádán spirálově, takže jsou na něm jeden až dva jízdní,
resp. řadící pruhy. Jízdní pruhy jsou doplněny o bypassy na každém z vjezdů, vyjma vjezdu
do I/35, kde se místo bypassu odpojuje mimoúrovňová větev levého odbočení. Bypassy jsou
od okružní křižovatky odděleny pouze vodorovným dopravním značením.

Další vedení trasy přeložky I/33 je navrženo v jedné aktivní variantě.

B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Záměr prověřuje možnost přeložky silnice I/33 s odstraněním stávajícího úrovňového
zabezpečeného přejezdu železniční trati č. 041 a s odstraněním napojení jednotlivých
stávajících i budoucích areálů přímo na tuto přeložku silnice první třídy.

Návrh trasy a nivelety přeložky silnice I/33
Přeložka silnice je navržena v souladu s kategorizací silnic I. třídy na území
Královéhradeckého kraje v kategorii S11,5/80.
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Směrové vedení přeložky je dáno souběhem se stávající silnicí, která je v tomto úseku v
přímé a dále vedením v trase (koridoru) výhledové přeložky silnice I/11 - tzv. severní
tangenty. Trasa je složena ze tří směrových oblouků o poloměru 500 m s vloženými přímými
úseky. Návrh trasy je vázán na variantu úpravy okružní křižovatky Plotiště, na polohu
mimoúrovňového křížení trati ČD a na polohu nové vložené okružní křižovatky v místě
křížení Kotrčovy ulice.
Podélný profil vychází z nivelety stávající silnice I/33 a z nivelety okružního pásu okružní
křižovatky Plotiště. Niveleta je navržena tak, aby bylo možné v místě křížení železniční trati
navrhnout most přes trať s odpovídajícím průjezdním profilem. Dále je průběh nivelety dán
napojením na OK Plotiště a napojením na novou OK s Kotrčovou ulicí v km 0,775.
Od OK Plotiště niveleta stoupá sklonem 5,5 %, v místě křížení trasy je navržen vrcholový
zakružovací oblouk o poloměru 5000 m. Za mostem niveleta klesá k OK v km 0,775
podélným spádem 3,056 %. Mezi OK v km 0,775 a napojením na stávající vozovku u mostu
přes Melounku niveleta kopíruje stávající vozovku a terén a sklon nivelety je zde v rozmezí
0,5 % až 1,513 %.
Směrové a výškové vedení je navržené tak, aby trvalý zábor na volném pozemku vpravo od
stávající komunikace byl minimální a neomezoval tak plochy určené novým územním plánem
města pro umístění dopravně obslužných zařízení.
V místě napojení na okružní křižovatku Plotiště jsou navrženy odbočovací a připojovací
pruhy. Délka připojovacího pruhu je navržena tak, aby umožnila po realizaci severní tangenty
dostavbu křižovatky, tedy doplnění o rampu ve směru MÚK Plotiště - severní tangenta.
Celková základní šířka vozovky včetně zpevněných krajnic je 10,5 m, šířka jízdního pruhu je
3,5 m. Základní příčný spád je střechovitý 2,5 %, v obloucích o poloměrech 500 m bude
jednostranný.
KÚ v místě napojení na stávající vozovku silnice I/33 je navržena v délce 69 m rekonstrukce
krytu stávající vozovky.

Křižovatky
Okružní křižovatka Plotiště
Součástí studie jsou varianty návrhu přestavby okružní křižovatky. Jsou navrženy tři varianty
přestavby a jedna varianta dostavby křižovatky v souvislosti s výhledovou realizací severní
tangenty. Jednotlivé varianty jsou podrobně popsány výše v této dokumentaci.
Okružní křižovatka v km 0,775
km 0,775 přeložka silnice I/33 kříží Kotrčovu ulici. V místě křížení je navržena okružní
křižovatka, do které je napojeno šest větví. Dvě větve jsou přeložka silnice I/33, a to ze
směru od OK Plotiště a ze směru od Jaroměře. Třetí větví je Kotrčova ulice ze směru od
Plotiště nad Labem. Čtvrtá a pátá větev napojují do této OK stávající silnici I/33, která bude
převedena do kategorie místních nebo účelových komunikací a tyto dvě větve napojí
stávající areálové plochy vlevo Náchodské ulice, na kterých se připravuje realizace
průmyslových a obchodních areálů. Na šestou větev by dle návrhu nového územního plánu
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města měly být napojeny plochy vpravo přeložky silnice I/33, které jsou určené pro dopravně
obslužná zařízení.
Vnější průměr této okružní křižovatky je 80 m, je navržen jednopruhový okružní pás šířky
8,0 m. Větve napojující Kotrčovu ulici a vozovku stávající silnice jsou součástí okružní
křižovatky. V místě napojení Kotrčovy ulice je navržena výšková a šířková úprava vozovky
této ulice v délce 30 m. Napojení Industriál parku je ze stávajících vjezdů na stávající silnici
(Náchodská ulice). Napojení Náchodské ulice na okružní křižovatku je větví délky 56 m,
která je ve směrovém oblouku o poloměru 40 m. Šířka vozovky této větve je 8,5 m. Napojení
vjezdů do stávajícího areálu vlevo stávající silnice severně od této nové OK je větví délky
40 m.
Zde došlo na základě požadavků oznamovatele ke změně z důvodů nutnosti nového
napojení (6. větev) rozvojové plochy východně od přeložky I/33 přímo z kruhové křižovatky viz situace této křižovatky.

Mosty
V místě křížení přeložky silnice I/33 se stávající železniční tratí Jičín - Hradec Králové č. 041
je navržen most. Stávající trať je jednokolejná, dispoziční řešení mostu umožní její případné
budoucí zdvoukolejnění.

Vyvolané přeložky a úpravy komunikací
Přeložka silnice I/33 v předmětném úseku kříží stávající nezpevněné cesty napojené na
jednom konci na stávající silnici I/33 (Náchodská ulice) a na opačném konci na ulici Petra
Jilemnického v městské části Plotiště nad Labem. Tyto cesty jsou kříženy v km 0,265 a v km
0,435.
V km 0,435 je stávající cesta přerušena násypovým tělesem přeložky silnice I/33. Je
navržena přeložka cesty podél přeložky silnice I/33 k mostu přes železniční trať. Přeložka je
vedena pod mostem v souběhu s tratí a je napojena na stávající silnici I/33, která bude
přeřazena do kategorie místních nebo účelových komunikací v místě stávajícího sjezdu.
Celková délka přeložky cesty je 250 m, šířka vozovky cesty je 3,0 m. Na tuto přeložku je pak
poblíž mostního objektu napojena i druhá cesta. Úprava druhé cesty bude provedena v délce
70 m s šířkou vozovky 3,0 m.
V km 1,050 je na stávající silnici napojena příjezdová cesta k ČOV. Toto napojení se buď
ponechá, nebo se variantně cesta přeloží podél přeložky silnice I/33 a napojí se na Kotrčovu
ulici. V této variantě pak cesta slouží rovněž jako příjezd na přilehlé pozemky. Délka cesty je
275 m, šířka vozovky 3,0 m.

eko

16

team

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

Situace záměru

eko

17

team

I/33 Plotiště - Odstranění úrovňového přejezdu na trati č. 41

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

I/33 Plotiště - Odstranění úrovňového přejezdu na trati č. 41

Situace okružní křižovatky v km 0,775 - ČKD - nová modře
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Součástí záměru je plnění opatření pro prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí. Tato opatření vyplývají z legislativy, resp.
stanovují metody a postupy, jak legislativní požadavky splnit.
Jejich uvedení v této kapitole výslovně požaduje "Metodické sdělení Ministerstva životního
prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence pro držitele
autorizace dle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o
změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve
znění pozdějších předpisů" z 6.3.2015 Č.j.: 18130/ENV/15.
Jedná se o plnění následujících opatření:
Období přípravy stavby
Ochrana vod
•

Bude provedeno zabezpečení objektů, ve kterých se nakládá se závadnými látkami
(paliva, oleje a ostatní provozní kapaliny automobilů a dalších stavebních mechanismů)
proti jejich únikům do okolí.

•

Proti únikům závadných látek budou zabezpečeny prostory určené pro shromažďování
nebezpečných odpadů.

•

Vypracovat a před předložením ke schválení vodoprávním úřadem projednat s
příslušným správcem toku „Plán opatření pro případ havárie" zpracovaný dle vyhl. 5.
450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech
havarijního plánu.

•

Plán organizace výstavby bude zohledňovat záplavová území a možnost vzniku
povodňových situací. Místa křížení komunikace s vodními toky nesmí způsobit zhoršení
odtokových poměrů, což bude projednáno se správcem příslušného vodního toku.
Související práce budou prováděny v souladu se schváleným havarijním a povodňovým
plánem pro dobu výstavby.

•

Zpracovat hydrogeologický průzkum, jehož součástí bude vliv staré ekologické zátěže v
lokialitě ČKD na možnost existence kontaminovaných zemin v lokalitě záměru.

Ochrana půdy a horninového prostředí
•

Odnětí půdy ze ZPF - samostatnou žádostí požádat o vydání souhlasu s vynětím.

•

Bude zpracován plán účelného využití kulturních vrstev půdy.

Odpady
•

V následujících stupních projektové dokumentace zohlednit množství, kategorie a počet
druhů odpadů, které budou vznikat při provozu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o
odpadech a o změně některých dalších zákonů, věznění pozdějších předpisů, zejména
pak jejich shromažďování dle jednotlivých druhů, kategorií a skutečných vlastností

Ochrana přírody a krajiny
•

Pro kácení dřevin rostoucích mimo les bude požádán orgán ochrany přírody o povolení
ke kácení, v souladu s § 8 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.
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•

Pro zásah do VKP (údolní niva, vodní tok) bude požádán o stanovisko k zásahu do VKP
příslušný orgán ochrany přírody.

•

Minimalizovat plošný rozsah dočasných záborů, mezideponií a ploch zařízení staveniště.
Minimalizovat negativní dopady stavebních prací na vodní toky a jejich bezprostřední
okolí (jen nezbytné pojezdy, neparkovat, neumisťovat zařízení staveniště, stavební
materiál apod.).

•

Bude proveden samostatný průzkum chráněných druhů živočichů v délce alespoň tří
vegetačních období před konečným technickým návrhem stavby. Průzkum stanoví
charakter a rozsah opatření na komunikaci a zároveň bude podkladem pro výjimku z
ochranných podmínek.

•

Návrh vegetačních úprav bude obsahovat vyšší dřeviny v patách násypů, keře na
svazích a náhradu kácené krycí zeleně.

Ochrana kulturních památek
•

stavebník buď písemně, nebo elektronickou formou oznámí svůj záměr Archeologickému
ústavu AV ČR, Praha, v.v.i. (mailto: oznameni@arup.cas.cz")

•

stavebník již v době přípravy stavby zkontaktuje některé z archeologických pracovišť,
které jsou v dotčeném území oprávněny k provádění záchranných archeologických
výzkumů (dále jen ZAV) a zde s ním bude ještě před vydáním příslušného povolení,
nejpozději však před zahájením zemních prací, uzavřena dohoda o podmínkách, za
jakých bude ZAV v prostoru stavby proveden. V případě, že mezi stavebníkem a
oprávněnou institucí nedojde k dohodě, určí podmínky výzkumu krajský úřad. Soupis
institucí oprávněných k provedení ZAV
•

Archeologický ústav, Letenská 4, 118 01 Praha

•

Muzeum východních Čech, Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

•

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově, Okružní
418, 551 01 Jaroměř-Josefov

•

zhotoviteli výzkumu stavebník poskytne dokumentaci k plánované stavbě (v měřítku
1:1000, popř. 1:2880, není-li vzájemnou dohodou určeno jinak).

•

stavebník předloží archeologem vyhotovenou závěrečnou zprávu (popř. expertní list) jako
doklad realizovaného záchranného výzkumu, a to zástupcům státní správy (samosprávy)
při kolaudačním řízení, popřípadě při předání stavby

Období výstavby
Ochrana před hlukem, ochrana ovzduší
•

V období výstavby bude eliminován hluk a emise ze staveniště zařazením vhodných
organizačních opatření:
-

snižování prašnosti kropením

-

omezení prací emitujících zvýšený hluk

-

vhodné naplánování prací a rozmístění mechanizace na staveništi

-

vypínání motorů strojů při nečinnosti

-

pravidelná kontrola technického stavu strojů a mechanizace
eko
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trasy pro dovoz stavebních strojů a materiálů plánovat s ohledem na obytnou
zástavbu v okolí těchto tras

•

Veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního a technologického materiálu
budou uskutečňovány v denní době.

•

Zemní práce budou prováděny vždy v rozsahu nezbytně nutném, dodavatel stavby bude
v případě nutnosti eliminovat sekundární prašnost pravidelným kropením prostoru
staveniště, deponií zeminy a stavebních komunikací.

•

Zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou
omezeny na nezbytné minimum.

Ochrana vod
•

Dodavatel stavby zajistí, aby pohyb stavebních mechanismů, skladování stavebních
materiálů a odpadů bylo v souladu se stávajícími předpisy tak, aby nemohlo docházet k
úniku závadných látek do okolního prostředí.

•

Pro etapu výstavby celého záměru stavbu vybavit dostatečným množstvím sanačních
prostředků, všechny mechanismy pohybující se na stavbě udržovat v dobrém technickém
stavu a provádět jejich kontrolu zejména z hlediska možných úkapů provozních kapalin.

•

Budou konkretizována předpokládaná místa oplachu vozidel vyjíždějících ze staveniště
na veřejné komunikace.

•

Dodavatel zajistí kontrolu práce a údržby stavebních mechanismů, pokud dojde k úniku
ropných látek do okolního prostředí, je nutné ihned kontaminovanou zeminu odtěžit a
uložit do nepropustné nádoby. U malých nepropustných ploch je možno provést
dekontaminaci vhodným sorbentem (Vapex).

•

U stacionárních strojů bude osazena olejová vana pro záchyt případných úniků
nebezpečných látek.

•

Plnění paliv v areálu stavby bude prováděno pouze v nezbytných případech, kdy by
plnění mimo areál bylo organizačně neschůdné nebo technicky nerealizovatelné.

•

Není vhodné skladovat zásobní paliva a maziva na stavbě. Pokud budou na stavbě
skladována, musí být objekty odpovídajícím způsobem zabezpečeny proti potenciálním
drobným úkapům a haváriím (uzamčený sklad, záchytná jímka).

Nakládání s odpady
•

Bude zajištěn prostor pro skladování odpadů vzniklých v průběhu výstavby, odstraňování
těchto odpadů bude provádět oprávněná firma.

•

Při kolaudačním řízení předloží dodavatel stavby doklady o specifikaci druhů a množství
odpadů vzniklých během výstavby a doloží způsob jejich odstranění.

•

Nebezpečné odpady budou ukládány pouze na vybraných a označených místech v
souladu s platnou legislativou v oblasti ochrany vod a odpadového hospodářství.

•

Investor (stavebník) zabezpečí využití nebo odstranění odpadů, které při stavební
činnosti a terénních úpravách vzniknou a to tak, že veškeré odpady předá oprávněné
osobě dle § 12, odst. 3 zákona o odpadech a bude s nimi nakládat také v souladu s
vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na povrchu terénu. Před
předáním odpadů oprávněné osobě budou odpady soustřeďovány utříděné podle
jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před znehodnocením, odcizením nebo
eko
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únikem. Musí být plněny i další povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech - zejména
nakládání s nebezpečnými odpady a plnění ohlašovacích povinností.

− Počítat se vznikem nebezpečných odpadů - kontaminovaná zemina, jelikož se zájmové
území plánované přeložky nachází ve směru proudění podzemních vod z ekologické
zátěže v areálu ČKD Hradec Králové při jeho severovýchodním okraji
Ochrana přírody a krajiny
•

Kácení dřevin bude prováděno mimo vegetační období, ořez a kácení dřevin v jiném
ročním období lze realizovat pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech na
základě projednání s orgánem ochrany přírody.

•

Dřeviny, jež budou v území ponechány, a bude u nich hrozit poškození stavebními stroji,
budou vhodným způsobem ochráněny (geotextilie, bednění). Dřeviny budou zajištěny dle
ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a
vegetačních ploch při stavebních pracích. Je nutné minimalizovat výkopové práce,
vyloučit pojezdy těžké techniky, minimalizovat mechanická poranění kmene a větví a
skladování nebezpečných látek v kořenové zóně.

•

Provádění zemních prací bude vhodné zahájit mimo období hnízdění ptáků.

•

Na stavbě bude zajištěn biologický dozor pro určení správného načasování stavebních
prací, případně určení preventivních a nápravných opatření (např. instalace zábran proti
vstupu obojživelníků).

•

Plochy zařízení staveniště, dočasné skládky zeminy, případně skládky stavebních
materiálů nebudou zřizovány v prvcích ÚSES a VKP. Zároveň budou v těchto místech
minimalizovány pojezdy stavební techniky.

Ochrana kulturních památek
•

stavebník (nebo jím pověřený zástupce) je povinen (přímo či prostřednictvím příslušného
obecního úřadu) neprodleně oznámit jakékoliv náhodné porušení archeologických situací
(nálezy zdiva, jímek, apod.), stejně jako nálezy movité povahy (keramické zlomky, kovy,
kosti, apod.), a to buď zhotoviteli výzkumu, případně Archeologickému ústavu v Praze či
nejbližšímu muzeu. Terénní situace i movité nálezy budou ponechány v místě bez
dalších zásahů až do ohledání a provedení dokumentace odborným pracovníkem,
nejméně však po dobu 5 pracovních dní po učiněném oznámení.
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B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Termín zahájení realizace záměru není znám. Pro posouzení kapacity variantního řešení
křižovatky silnic I/11, I/33 a I/35 byla použita výhledová intenzita dopravy v roce 2040.

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Dotčené územně samosprávní celky jsou uvedeny v následující tabulce:
Kraj

Obec

Katastrální území

Královéhradecký

Hradec Králové

Svobodné Dvory
Plotiště nad Labem

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které
budou tato rozhodnutí vydávat

Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Stanovisko EIA
Výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů

Magistrát města Hradec Králové
Odbor stavební
Územní rozhodnutí dle § 92 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění
Stavební povolení dle § 115 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění
Odbor životního prostředí
Povolení ke kácení mimolesní zeleně dle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění
Závazné stanovisko k zásahu do VKP dle § 3 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění
Stanovisko k umísťování a povolování staveb, které by mohly snížit nebo pozměnit krajinný
ráz dle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění
Souhlas s Plánem opatření pro případ havárie (havarijní plán) pro období výstavby
Potvrzení souladu Povodňového plánu stavby s povodňovým plánem dotčené obce
Souhlas s vynětím půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., v
platném znění a vyhlášky č. 13/1994 Sb.
Souhlas ke stavbám, zařízením nebo činnostem, které mohou ovlivnit vodní poměry dle
zákona č. 254/2001 Sb.
eko

23

team

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

I/33 Plotiště - Odstranění úrovňového přejezdu na trati č. 41

B.II Údaje o vstupech

B.II.1. Půda
Výstavba záměru je spojena se záborem zemědělské půdy. V rámci studie byl předběžně
určen rozsah potřebných trvalých záborů.
Seznam dotčených zemědělský pozemků je uveden v následující tabulce:

Přehled záborů ZPF
k. ú.

p. č.

Svobodné Dvory

705/31

123,4

orná půda

705/33

12,2

orná půda

528/49

193,0

orná půda

528/44

289,0

orná půda

528/1

442,2

orná půda

538/1

153,7

orná půda

538/41

660,7

orná půda

502/5

133,0

TTP

Plotiště nad Labem

Předběžný
2
zábor(m )

Druh pozemku

538/44

1 643,2

orná půda

538/47

604,1

orná půda

538/48

707,3

orná půda

538/40

664,3

orná půda

538/36

840,4

orná půda

538/37

798,6

orná půda

538/39

773,7

orná půda

538/38

1 057,3

orná půda

480/1

1 964,8

orná půda

1908

10 535,6

orná půda

1924

10 799,5

orná půda

1871

509,8

orná půda

1938

245,3

orná půda

1872

1 745,9

orná půda

1873

479,8

orná půda

1874

29,5

orná půda

1869

3 448,6

orná půda

1868

2 008,6

orná půda

1867

780,1

orná půda

1866

646,6

orná půda

1865

141,3

orná půda
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42 431,5

Dotčené zemědělské pozemky jsou převážně v soukromém vlastnictví, výjimečně pak ve
vlastnictví České republiky a Města Hradec Králové.
Skrytá ornice bude deponována v místě stavby a po výstavbě bude použita k rekultivaci
dočasně zabraných pozemků a k ohumusování ploch v rámci stavby.
Záměr vyžaduje zábor zemědělského půdního fondu a to především v I. a II. tř. ochrany.
Jedná se o bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických regionech, převážně v
plochách rovinných nebo jen mírně zvlněných, které je možno odejmout ze ZPF pouze
výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny,
případně pro liniové stavby zásadního významu. V tomto případě se jedná o liniovou stavbu
zásadního významu, jejíž koridor ("Severní tangenta") je respektován ZÚR
Královéhradeckého kraje a je obsažen v návrhu územního plánu Hradec Králové.

Lesní půda
Výstavbou záměru nebude vyvolán zábor PUPFL.

Ostatní pozemky
S výstavbou záměru bude nutné přistoupit k záboru ostatních pozemků. Jedná se především
o ostatní plochy (komunikace).

Přehled záborů ostatních pozemků
2

k. ú.

p. č.

Svobodné Dvory

921/9

614,7

ostatní plocha

silnice

921/100

769,5

ostatní plocha

silnice

921/10

912,2

ostatní plocha

silnice

921/136

519,8

ostatní plocha

silnice

921/23

1 431,6

ostatní plocha

silnice

921/22

725,8

ostatní plocha

silnice

921/21

265,0

ostatní plocha

silnice

Plotiště nad Labem 528/11

82,2

ostatní plocha

silnice

528/10

452,1

ostatní plocha

silnice

528/9

665,3

ostatní plocha

silnice

1507/82

610,0

ostatní plocha

silnice

1507/83

483,1

ostatní plocha

silnice

1507/28

109,6

ostatní plocha

silnice

1507/34

520,3

ostatní plocha

silnice

1507/215

12,9

ostatní plocha

ostatní komunikace

1507/61

488,7

ostatní plocha

silnice

6,6

ostatní plocha

ostatní komunikace

1507/8

Předběžný zábor(m ) Druh pozemku
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3 348,2

ostatní plocha

silnice

1507/33

506,2

ostatní plocha

silnice

1507/84

437,9

ostatní plocha

silnice

1507/27

1 012,1

ostatní plocha

silnice

538/20

860,8

ostatní plocha

silnice

1506/10

814,0

ostatní plocha

silnice

538/19

1 016,3

ostatní plocha

silnice

1506/2

2 010,6

ostatní plocha

silnice

1506/17

273,3

ostatní plocha

silnice

1506/22

750,3

ostatní plocha

silnice

1506/124

43,4

ostatní plocha

silnice

1506/21

20,0

ostatní plocha

silnice

1506/9

44,4

ostatní plocha

silnice

1506/23

36,3

ostatní plocha

silnice

1506/16

24,6

ostatní plocha

silnice

1506/8

19,2

ostatní plocha

silnice

1506/15

8,6

ostatní plocha

silnice

1590/1

168,1

ostatní plocha

dráha

1927

413,3

ostatní plocha

ostatní komunikace

1909

33,4

ostatní plocha

manipulační plocha

1925

445,5

ostatní plocha

ostatní komunikace

1506/128

134,5

ostatní plocha

silnice

1876

175,6

vodní plocha

1875

101,0

vodní plocha

1506/129

164,8

ostatní plocha

koryto vodního
přirozené
upravené
koryto vodního
přirozené
upravené
silnice

3 984,0

ostatní plocha

silnice

1506/137

372,9

ostatní plocha

silnice

1506/136

12,9

ostatní plocha

silnice

1506/135

565,8

ostatní plocha

silnice

1870

978,5

ostatní plocha

ostatní komunikace

1937

316,1

ostatní plocha

ostatní komunikace

1821

0,6

ostatní plocha

neplodná půda

1818

43,3

ostatní plocha

manipulační plocha

1506/1

Zábor ostatní celkem

27 805,9
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B.II.2. Voda
Odběr a spotřeba vody
Výstavba
V době výstavby vzniknou tyto potřeby na dodávky vody:
Voda pro přímou spotřebu (pitná voda), voda pro mytí a sprchování pracovníků
Dle směrnice č. 9 MVLH ČSR z roku 1973 je stanovena spotřeba vody následovně:
-

Pitná voda:

5 l / osoba / směna

-

Mytí a sprchování: 120 l / osoba / směna (specifická směnová spotřeba pro prašné a
špinavé provozy)

Voda technologická
Potřeba technologické a provozní vody při výstavbě se vztahuje zejména na tyto činnosti:
-

Kropení rozestavěných částí stavby, přístupových a stavebních komunikací, případně
skládek zeminy jako ochrana před nadměrnou prašností

-

Výroba betonových směsí, ošetřování betonů

-

Očista vozidel a pracovních strojů

V současnosti není znám počet pracovníků a nelze proto stanovit celkovou spotřebu vody
pro sociální zázemí stavby. Stejně tak nelze přesně stanovit potřebné množství
technologické a provozní vody. Odběrové množství bude přesněji specifikováno na základě
požadavků zhotovitele stavby. Potřeba vody bude zajištěna pravděpodobně pomocí
mobilních cisteren.

Provoz
Pro provoz posuzovaného záměru nejsou předpokládány žádné trvalé odběry povrchové či
podzemní vody. Nárazová potřeba vody (např. pro kropení povrchu komunikace) bude
zajištěna dovozem pomocí mobilních cisteren, které zajistí správce komunikace.

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Spotřeba surovin a materiálů
Výstavba
Pro realizaci záměru vznikne potřeba především jednorázového odběru stavebních surovin a
materiálů. Jedná se o zejména o následující:
-

stavební konstrukce vozovky,

-

příslušenství vozovky,

-

zemní těleso komunikace,
eko
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Jednotlivé položky včetně vyčíslení budou uvedeny v následujících stupních projektové
dokumentace (DÚR, DSP). Obecně lze konstatovat, že se nejedná o materiály, které by z
hlediska vlivů na životní prostředí měly významné negativní účinky.
Zeminy do násypů a stavební materiály (stavební písky, štěrkopísky) budou těženy převážně
z místních zdrojů.
Dále bude zapotřebí zajistit pohonné hmoty a maziva pro provoz stavebních mechanismů a
agregátů. Ty budou odebírány dodavatelem stavby z běžné distribuční sítě. Celkové
potřebné množství nelze v této fázi projektové přípravy záměru přesně stanovit.

Provoz
Provoz komunikace vyžaduje v zimním období posypový materiál. Pro chemický posyp
komunikace dané třídy a významu se používají rozmrazovací látky (s hlavním podílem NaCl
a CaCl2) v množství pro naše klimatické pásmo odpovídající hodnotě 1-2 kg/m2 za rok.
Předpokládá se spotřeba cca 1,1 kg/m2. V případě využití posypu drceným kamenivem se
předpokládá jeho spotřeba cca 10x větší.
Pro provoz a údržbu nové komunikace nejsou předpokládány žádné další významné
surovinové zdroje.

Elektrická energie
Výstavba
Elektrická energie pro potřebu stavby bude dodávána na základě smlouvy mezi dodavatelem
energie a zhotovitelem stavby z přenosové soustavy, případně bude zajištěna pomocí
dieselových agregátů. Zdroje elektrické energie budou určeny v dalších stupních projektové
přípravy.

Provoz
Spotřeba elektrické energie spojená s provozem komunikace po jejím dokončení ve formě
provozně-technických objektů (případné uliční osvětlení, dopravní značení, dopravní
signalizace) není v této fázi přípravy projektu vyčíslitelná.

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Dopravní infrastruktura
Stavba se po uvedení do provozu stane součástí dopravní infrastruktury, výrazně přispěje k
odstranění dopravních závad a nehodových míst na stávajícím úseku.
V období výstavy bude probíhat dovoz stavebních materiálů, ornice a výkopového materiálu.
Ornice bude dopravována na dočasnou deponii a později na místo definitivního uložení
eko
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(ohumusování silničního tělesa, rekultivace dočasně zabíraných ploch). Pro přepravu
materiálů a přístupy na staveniště bude využívána stávající silniční síť.
Stavba bude realizovaná za provozu po stávající silnici I/33 a za provozu stávající okružní
křižovatky Plotiště. Přestavba okružní křižovatky bude rozdělena do jednotlivých fází postupu
výstavby, pro každou z fází budou stanovena dopravní opatření oddělující provoz od stavby.
Během stavby okružní křižovatky v km 0,775 bude Kotrčova ulice zaslepena.
Organizace postupu výstavby při styku s železniční (výstavba mimoúrovňového přejezdu)
bude předmětem dalších stupňů projektové přípravy, stejně jako časový harmonogram
ostatních stavebních prací.

Ostatní infrastruktura
Trasa navržené přeložky prochází ochrannými pásmy inženýrských sítí. Zásah do
ochranných pásem inženýrských sítí a případné přeložky těchto sítí budou řešeny v
dokumentaci pro územní rozhodnutí.

Potřeba souvisejících staveb
Stavbu je možné realizovat jako samostatnou k odstranění nehodového místa a dopravní
závady. Realizovaná přeložka silnice I/33 bude součástí výhledové severní tangenty Hradce
Králové, tj. přeložky silnice I/11. Na stavbu přeložky navazuje v OK Plotiště stavba
zkapacitnění silnice I/35 mezi OK Plotiště a MÚK Plotiště (součástí stavby D11-1106 a
rychlostní silnice R35 Sadová - Plotiště).
S realizací této stavby je nutné koordinovat z hlediska časového realizaci Industriál parku
Hradec Králové a případnou realizaci ploch dopravně obslužných zařízení vpravo přeložky
silnice I/33.
Z hlediska technického je třeba stavbu koordinovat se stavbou zkapacitnění I/35 v úseku OK
Plotiště - MÚK Plotiště.
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B.III. Údaje o výstupech

B.III.1. Ovzduší
Hlavní zdroje znečištění ovzduší
Výstupy do ovzduší jsou obecně spojeny s emisemi znečišťujících látek do ovzduší během
výstavby a následného provozu záměru.

Výstavba
Zdroje znečištění budou v době výstavby představovány provozem nákladní techniky během
provádění zemních prací a při dovozu stavebního materiálu. Stanovení množství emisí
během výstavby není prakticky možné a při přípravě staveb není běžně prováděno. Tyto
emise je zapotřebí minimalizovat zařazením vhodných organizačních opatření v rámci plánu
organizace výstavby. Jedná se např. o používání stavebních mechanismů v odpovídajícím
technickém stavu či realizace stavebních prací v co nejkratším možném termínu.
Dalším negativním působením v průběhu realizace záměru bude zvýšená prašnost v
bezprostředním okolí staveniště, a to zejména při provádění zemních prací. V průběhu
stavebních prací je proto nutné provést především technická a organizační opatření pro
snížení znečišťování ovzduší emisemi tuhých částic. Jedná se např. o čištění komunikací,
minimalizaci plošného rozsahu zařízení stavenišť, skrápění ploch zařízení stavenišť,
komunikací a skládek sypkého materiálu v suchém období roku.

Provoz
Přeložka silnice I/33 se stane po uvedení do provozu liniovým zdrojem znečištění. Množství
emisí z tohoto zdroje do ovzduší závisí především na počtu vozidel projíždějících po
komunikaci a emisních charakteristikách jednotlivých vozidel.
Dle sčítání dopravy z roku 2010 byla intenzita dopravy na silnici I/33 v úseku od OK Plotiště
do křižovatky se silnicí III/3253 13 282 voz./24 h, z čehož 3 500 tvořila nákladní vozidla a
9 782 osobní a jednostopá vozidla. Přepočet pro rok 2013 byl proveden pomocí koeficientů
vývoje intenzit dopravy dle TP 225 (II. vydání). Výhledové intenzity dopravy pro rok 2040 na
tomto úseku jsou převzaty z Aktualizace prognózy dopravního zatížení D11/R11 v úseku
Hradec Králové - státní hranice ČR/PL (AF - Cityplan, Praha, 2012). Intenzity dopravy jsou
uvedeny v následující tabulce:
osobní vozidla / 24 h

nákladní vozidla / 24 h

Rok 2013
úsek silnice I/33 mezi OK Plotiště a křižovatkou se
silnicí III/3253
Rok 2040 - stav se severní tangentou

10 189

3 535

úsek silnice od OK Plotiště k okružní křižovatce v
km 0,775
Rok 2040 - stav bez severní tangenty

14 897

3 529
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1 905

351

Na přeložce I/33 dojde k následující změně intenzit vozidel:
Většina vozidel, která aktuálně projíždějí pro silnici I/33 bude výhledově využívat
pokračování dálnice D11 směrem na Jaroměř.
Naopak po realizaci severní tangenty bude po přeložce I/33 projíždět tranzitní doprava, která
aktuálně projíždí po severní části městského okruhu v Hradci Králové.
Z těchto důvodů se intenzity dopravy příliš nezmění a zároveň se příliš nezmění ani zdroj
znečištění ovzduší.
Vzhledem k tomu, že v posledních 10 letech bylo možné sledovat výrazné zlepšování
emisních charakteristik jednotlivých vozidel (ubývá automobilů bez katalyzátorů, roste
zastoupení vozidel splňujících nejpřísnější emisní limity, nové naftové motory jsou vybaveny
filtry pevných částic), lze i přes navýšení intenzity osobních vozidel v případě realizace
severní tangenty očekávat zlepšení stávající imisní situace. K tomu přispěje i zvýšení
plynulosti provozu na komunikaci (zkapacitnění okružní křižovatky, odstranění úrovňového
železničního přejezdu).
Odhad celkového množství emisí z provozu uvažovaného záměru:
Látka

Množství

Jednotka

Oxidy dusíku

6,625

t/rok

Oxid uhelnatý

7,25

t/rok

PM10

1,575

t/rok

PM2,5

0,625

t/rok

Benzen

0,0475

t/rok

Benzo(a)pyren

0,125

kg/rok

B.III.2. Odpadní vody
Výstupy do vodního prostředí zahrnují vznik a vypouštění odpadních vod, a to splaškových,
dešťových a technologických.

Výstavba
Splaškové odpadní vody
V průběhu výstavby záměru budou vznikat splaškové odpadní vody v sociálním zařízení
staveniště. Jejich zneškodňování musí probíhat v souladu s nařízením vlády č. 61/2003 Sb.
Během výstavby budou pravděpodobně používána chemická WC. Množství vznikajících
splaškových odpadních vod nelze v současné fázi přípravy záměru přesně stanovit, pro
vyhodnocení vlivů záměru na životní prostředí to však není nezbytné.
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Dešťové odpadní vody
Dešťové odpadní vody jsou tvořeny všemi druhy atmosférických srážek, spadlých na povrch
odkanalizovaného území, které po povrchu stékají do stok. Během výstvby se množství
děšťových vod nezmění.

Technologické odpadní vody
Vznik technologických odpadních vod v období výstavby se nepředpokládá.

Provoz
Splaškové odpadní vody
Po uvedení do provozu nebude stavba zdrojem splaškových vod.
Dešťové odpadní vody
Dešťové odpadní vody budou tvořeny atmosférickými srážkami, které budou po dopadu na
povrch komunikace svedeny do stok. Mezi tratí a OK Plotiště je voda z vozovky a nových
příkopů svedena směrem k OK a v prostoru OK do odvodnění této křižovatky. Mezi tratí a
OK v km 0,775 bude voda z vozovky a příkopů svedena do stávajícího příkopu v km 0,712.
Mezi OK v km 0,775 a koncem přeložky silnice I/33 bude povrchová voda svedena do
příkopů podél stávající silnice I/33 a přes ně do Melounky.

Orientační hydrotechnický výpočet odvodnění silnice
Dle TP 83 Odvodnění pozemních komunikací se pro komunikace v extravilánu užívá
parametrů dle ČSN 736101 Projektování silnic a dálnic, tj. včetně odtokového součinitele.
Výpočet byl proveden podle následujícího vzorce daného vyhláškou č. 428/2001 Sb. Q = P .
k.h
Q = celkový roční odtok srážkové vody (m3/rok)
P = zpevněná plocha vozovek hlavní trasy, ze které dochází k odtoku, je 14 719 m2
h = dlouhodobý srážkový úhrn (m/rok) - podle ČHMÚ HK je 0,643 m/rok
k = odtokový koeficient (0,85)
Přibližná srážková bilance vod je Q = 14 719 * 0,85 * 0,643 = 8 045 m3/rok.

Technologické odpadní vody
Technologické odpadní vody v období provozu vznikat nebudou.

B.III.3. Odpady
Nakládání s odpady bude řešeno původcem odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.
o odpadech a změně některých dalších zákonů (dále jen „zákon o odpadech"). Původce
eko

32

team

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

I/33 Plotiště - Odstranění úrovňového přejezdu na trati č. 41

odpadu podle § 5 odst. 1 zákona o odpadech je povinen odpady zařazovat podle Katalogu
odpadů (vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb.). Nelze-li odpady využít, potom zajistí jejich
odstranění.

Platná legislativa
V současné době je problematika odpadů řešena zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o
změně některých dalších zákonů, v platném znění, a s ním souvisejících vyhlášek:
-

č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů,

-

č. 374/2008 Sb., o přepravě odpadů a o změně Katalogu odpadů,

-

č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů,

-

č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých
výrobků,

-

č. 353/2005 Sb., změna vyhlášky o způsobu provedení zpětného odběru některých
výrobků,

-

č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadu na skládky,

-

č. 351/2008 Sb., změna vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady,

-

č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady,

-

č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky.

Výstavba
V souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech je v období výstavby původcem odpadu
stavební dodavatel záměru. Odstraňování odpadů v souladu s platnými právními předpisy
bude možné zajistit na komerčním základě u oprávněných firem zabývajících se touto
činností. Volba konkrétních firem je záležitostí původce odpadů a bude pravděpodobně
provedena na základě nabídkových řízení. V následující tabulce jsou uvedeny odpady,
jejichž vznik se předpokládá v průběhu výstavby záměru.
Přehled druhů odpadu ze stavby silnice
Název druhu odpadu

Kód druhu
odpadu

Kategorie
odpadu

Štěrk, kamenivo

010401

O

4,5

85

Odpad rostlinných pletiv

020103

O

2

15

Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla
nebo jiné nebezpečné látky

080111

N

3,4

0,01

Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 080111

080112

O

3,4

0,01

Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací
oleje

130205

N

5

0,02

Odpady obalů

150101

O

3,4,5,6

-150109
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Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly
těmito látkami znečištěné

150110

N

0,03

Adsorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů
jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy
znečištěné nebezpečnými látkami

150202

N

3

0,005

Brzdové kapaliny

160113

N

1

0,005

Beton

170101

O

5

30

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a
keramických výrobků neuvedené pod číslem 170106

170107

O

4,5

5

Dřevo, sklo, plasty

170201170203

O

3,4,5

4

Impregnované dřevo

170204

N

4

2

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

170302

O

4,5

20

Železo a ocel

170405

O

5

2

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

170504

O

4

50

Jiné stavební a demoliční odpady obsahující nebezpečné
látky

170903

N

4

0,05

Odpad získaný odděleným sběrem

202001

O

5

6

-202011
Směsný komunální odpad

200301

O

3,4

2

Uliční smetky

200303

O

3,4

10

Poznámka:
Kódy způsobu využití nebo zneškodnění :
1 - fyzikální a chemické metody
2 - biologické metody
3 - spalování
4 - skládkování
5 - recyklace a regenerace
6 - jiný způsob využití nebo zneškodnění
7 - skladování

Nebezpečné odpady na lokalitě záměru budou vznikat především ve formě odpadních barev
a laků a obalů od barev a laků, které budou použity při nátěrech svodidel a zábradlí a istalaci
dopravního značení. V odborných serisních organiozacích budou vznikat nebezpečné
odpady ve formě odpadních olejů a dalších kapalin a olejových filtrů při údržbě stavebních
mechanizmů. Dalším nebezpečným odpadem můžou být impregnované dřevěné prvky,
pokud budou použity při bednění betonových konstrukcí. Dalším uvažovaným nebezpečným
odpadem pak mohou být odpady nalezené na místě staveniště.
V této fázi přípravy stavby, tj. na základě existujících podkladů o připravované stavbě, není
možné přesně vyčíslit objemy jednotlivých druhů odpadu vznikajících v průběhu stavby. Tyto
hodnoty budou kvantifikovány až v DÚR. Z časového hlediska se jedná o krátkodobé
nárazově vzniklé a ve většině položek objemově nevýznamné hodnoty.
Povinnosti původce odpadů stanovuje § 16 zákona o odpadech následovně:
-

odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a 6,
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-

odpady, které původce nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a
prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich
převzetí podle § 12 odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené
právnické osoby,

-

ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle § 6 odst. 4 a nakládat s nimi podle
jejich skutečných vlastností,

-

shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií,

-

zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem,

-

vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat
odpady a zasílat příslušnému správnímu úřadu další údaje v rozsahu stanoveném
zákonem o odpadech a prováděcím právním předpisem včetně evidencí a ohlašování

-

PCB a zařízení obsahujících PCB a podléhajících evidenci vymezených v § 26 a tuto
evidenci archivovat po dobu stanovenou tímto zákonem nebo prováděcím právním
předpisem,

-

umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání
předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s
nakládáním s odpady,

-

zpracovat plán odpadového hospodářství v souladu s tímto zákonem a prováděcím
právním předpisem a zajišťovat jeho plnění,

-

vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí v
souladu se zvláštními právními předpisy a plánem odpadového hospodářství,

-

ustanovit odpadového hospodáře za podmínek stanovených tímto zákonem podle §
15,

-

platit poplatky za ukládání odpadů na skládky způsobem a v rozsahu stanoveném v
tomto zákoně.

Bude určen odpovědný pracovník, který bude odborně způsobilý a bude zajišťovat odborné
nakládání s odpady. Tato osoba bude zastupovat zadavatele a dodavatele při jednání s
orgány státní správy.

Provoz
V období provozu budou vznikat odpady spojené s údržbou komunikace. Jedná se např. o
zeminu ze seřezávky krajnic, zbytky pneumatik, zbytky patníků, asfalt z drobných oprav
vozovky, sečená tráva a dřeviny při úpravách bezprostředního okolí komunikace, odpad z
vpustí, únik ropných látek při haváriích, těla zvířat uhynulých při střety s vozidly. Na
odstraňování těl uhynulých živočichů se zákon o odpadech nevztahuje, v tomto případě je
třeba postupovat podle zákona č. 166/1999 Sb. (veterinární zákon). Zbytky PE patníků a
zbytky pneumatik budou skladovány, asfalt bude recyklován. Odpad z vpustí lze skládkovat,
kompostovat či spalovat. V případě úniků ropných látek se jedná o nebezpečný odpad, jehož
odstranění bude zajištěno osobou oprávněnou nakládat s tímto druhem odpadu. Materiál z
úprav dřevin a sečená tráva budou kompostovány.
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Z hlediska problematiky odpadového hospodářství je v období provozu nutné respektovat
zejména následující pravidla:
-

Odpady shromažďovat utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií na vymezených
sběrných místech a v příslušných shromažďovacích prostředcích (speciální sběrné
nádoby, kontejnery), jejichž typ bude dohodnut s oprávněnou osobou, která bude
zajišťovat odvoz odpadu. Shromažďovací prostředky musí splňovat § 5 vyhlášky č.
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

-

Nebezpečné odpady budou shromažďovány odděleně podle druhu ve speciálních
shromažďovacích prostředcích umístěných na sběrném místě pro nebezpečný
odpad, nepřístupném veřejnosti. Původce nebezpečných odpadů si zajistí pro
nakládání s těmito odpady souhlas věcně a místně příslušného orgánu státní správy.

-

Intervaly svozu, stejně jako způsob využití a odstranění odpadu budou dohodnuty s
oprávněnou osobou (vytříděný využitelný odpad bude nabízen k využití, nebezpečný
odpad předávám k odstranění a odpad podobný komunálním odpadům bude
spalován ve spalovně komunálního odpadu, případně odstraňován uložením na
příslušné skládce odpadů).

B.III.4. Ostatní
Hluk a vibrace
Výstavba
Etapa výstavby bude zdrojem hluku, který může ovlivnit akustické poměry v území. Hluk
šířící se ze staveniště je závislý na množství, umístění, druhu a stavu používaných
stavebních strojů, počtu pracovníků v jedné pracovní směně, druhu prováděných prací,
organizaci práce i snaze vedení hluk co nejvíce omezit. Všechny tyto parametry nezůstávají
konstantní, ale mohou se zásadním způsobem měnit v závislosti na okamžitém stadiu
výstavby.
Pro realizaci stavebních prací budou používány běžné stavební stroje - jedná se o běžnou
stavební činnost prováděnou běžnými technologiemi, které významně neovlivní životní
prostředí v blízkém okolí a předpokládá se, že zvuková kulisa pracujících zemních,
dopravních a stavebních strojů nepřekročí přijatelnou hlukovou hranici. Nepředpokládá se
užívání všech uvedených mechanismů současně.
Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou bude prováděna v souladu s
nařízením vlády č. 272/2011 Sb. tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto
nařízením. Kdyby přesto bylo měřením při stavbě zjištěno překročení povolené hranice
hlučnosti, zajistí zhotovitel ochranná opatření (protihlukové izolace apod.).
Vibrace mohou v období výstavby vznikat zejména činností těžkých stavebních strojů,
případně průjezdy těžkých nákladních automobilů (dopravní obsluha staveniště).
Nepředpokládá se vznik vibrací, které by negativně ovlivnily statiku objektů.
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Provoz
Přeložka komunikace bude po uvedení do provozu představovat zdroj hluku. Hluk bude
tvořen projíždějícími vozidly. Ačkoliv se předpokládá v případě realizace severní tangenty
navýšení osobní dopravy na posuzované přeložce, zvýšením plynulosti provozu (omezení
zastavování a rozjíždění vozidel) se nepředpokládá výrazné navýšení hlučnosti z
posuzované přeložky. Šíření hluku z komunikace bude možné eliminovat např. ozeleněním
násypů silničního tělesa.
Provoz na posuzované přeložce nebude působit vznik vibrací, které by svou intenzitou
znamenaly riziko pro statiku okolních objektů.

Záření radioaktivní, elektromagnetické
Záměr nebude zdrojem radioaktivního ani elektromagnetického záření.

B.III.5. Riziko havárií
Výstavba
Během výstavby může dojít ke znečištění horninového prostředí a povrchové či podzemní
vody únikem pohonných hmot, olejů a mazadel ze stavební techniky. K těmto havarijním
situacím může dojít zejména v případě nekázně provozovatelů strojů a dalších technických
zařízení (špatná údržba, nedostatečná kontrola technického stavu). Při případné havárii
bude nezbytné okamžitě zabránit dalšímu unikání závadných látek a zahájit sanační čerpání
vody. V případě zeminy tuto odtěžit a odvézt na zabezpečenou skládku. Před zahájením
stavby je doporučeno vypracovat Plán opatření pro případ havárie (havarijní plán), a v
případě havárie podle něj postupovat. Havarijní plán musí být schválený příslušným
vodoprávním úřadem a správcem vodního toku.
Riziko úniku závadných látek do okolního prostředí bude minimalizováno obvyklými postupy,
které budou obsaženy v POV.
Na zařízení staveniště bude k dispozici telefon nebo vysílačka pro případ havárie.

Provoz
Riziko havárií během provozu posuzovaného záměru může být způsobeno zejména
následujícími příčinami:
-

střet projíždějících vozidel,

-

vyjetí vozidel z vozovky,

-

havárie v důsledku technické závady na komunikaci nebo na jejím příslušenství.

Se všemi výše uvedenými riziky je spojena možnost úniku provozních kapalin vozidel
(pohonné hmoty, mazadla). Příčina havarijních stavů je zejména nepozornost řidičů nebo
porušení pravidel bezpečného provozu na pozemních komunikacích.
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V případě běžného provozu a dodržování kázně ze strany řidičů je riziko vzniku havarijních
stavů minimální. Nepředpokládá se vznik havárií takového rozsahu, které by významně
negativně ohrozily životní prostředí.
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C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
C.1. Výčet nejzávažnějších enviromentálních charakteristik dotčeného
území
C.1.1. Územní systém ekologické stability krajiny
Územní systém ekologické stability (ÚSES) dle zákona č.114/1992 Sb. v platném znění 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) USES jsou vymezována tzv. biocentra a biokoridory.
Lokalita záměru zasahuje do lokálního biokoridoru. Osa tohoto biokoridoru je tvořena vodním
tokem Melounka. Jiné prvky územního systému ekologické stability (regionální,
nedregionální) leží mimo lokalitu záměru.

Umístění prvků ÚSES v blízkosti lokality záměru. Plocha mezi okružní křižovatkou a vodním
tokem Melounka. (Zdroj web kr-královéhradecký.cz)
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C.1.2 Zvláště chráněná území a lokality soustavy Natura 2000
Posuzované zájmové území není součástí a ani nezasahuje do zvláště chráněného území
(dále jen ZCHÚ) a ani do ochranného pásma ZCHÚ podle § 14 zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších právních předpisů. Současně zde není
vyhlášený památný strom podle § 46, odst. 1, zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a
krajiny, ve znění pozdějších právních předpisů.
Podle § 3 odst. 1 písm. r) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném
znění, je Natura 2000 celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany,
která umožňuje zachovat typy evropských stanovišť a stanoviště evropsky významných
druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření ve stavu příznivém z hlediska ochrany nebo
popřípadě umožní tento stav obnovit. Na území České republiky je Natura 2000 tvořena
vymezenými ptačími oblastmi a vyhlášenými evropsky významnými lokalitami. Plochy
v těsné blízkosti zájmového území nejsou zařazeny do soustavy Natura 2000 (ptačí oblasti
ani evropsky významné lokality).
Nejbližší ZCHÚ (východně od zájmové lokality) – přírodní památka (dále jen PP) Piletický
a Librantický potok (kód lokality dle ÚSOP 5936) byla vyhlášena z důvodu zachování
stávajícího charakteru biotopu. Vhodnými zásahy a hospodařením na vodoteči, okolních
travních porostech a ostatních zahrnutých pozemcích zajistit stabilitu populace evropsky
významného živočišného druhu – Coenagrion ornatum a podpořit další šíření druhu na
lokalitě. Piletický a Librantický potok jsou v úseku mezi obcemi Bukovina a Pouchov
vyhlášené i jako EVL ČR soustavy Natura 2000 – CZ0523006 Piletický a Librantický potok
(kód lokality dle ÚSOP 5520). Piletický potok má koryto narovnané, ale nezpevněné s
nánosy organického materiálu a štěrkopísku s porosty makrofyt: především Glyceria spp.,
Sparganium spp., Callitriche spp., Butomus umbellatus (bohatá vegetace litorálních rostlin
je podmínkou výskytu šidélka C. ornatum). Mezi těmito nánosy s vodními rostlinami
se vytváří drobné meandry. Je poměrně zachována vertikální členitost koryta, tzn. střídání
hlubokých tůní, často nezarostlých i dosti zarostlých brodů. Librantický potok – bohatá
vegetace s Alisma plantago aquatica, Juncus spp., Glyceria spp. Některé části toku zarůstají
expanzivní Phalaris arundinacea.
Jihovýchodně zájmového území zaznamenáme nivu řeky Labe, která je od obce Sezemice
evropsky významnou lokalitou ČR (dále jen EVL ČR) soustavy Natura 2000 – CZ0524049
Orlice a Labe (kód lokality dle ÚSOP 2926). Niva Labe na rozdíl od nivy Orlice ztratila svoji
retenční i estetickou funkci. Narušení rovnováhy celého ekosystému je celkem značně
patrné zejména v intravilánu Hradce Králové, kde regulace toku vedla nejen k narovnání,
změně průtoků, poškození břehových porostů, ale celkově ke změně vodního režimu.
Naopak v nivě toku Orlice převládají luční společenstva, která představují aluviální psárkové
louky, vlhké pcháčové louky, vlhká tužebníková lada, méně potom střídavě vlhké
bezkolencové louky, vlhké acidofilní doubravy a lokalitou výskytu národně významného
druhu – Potamogeton praelongus. Na velmi zamokřených stanovištích dominují říční
rákosiny a vegetace vysokých ostřic, vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů, příp.
mokřadní vrbiny, pouze ve zbytcích jsou zachovány porosty lužní vegetace. Naturová lokalita
je významná výskytem Lutra lutra, Ophiogomphus cecilia, Alcedo atthis, Charadrius dubius,
Actitis hypoleucos. Spojená Orlice do Albrechtic představuje jedinečnou lokalitu pro stabilní
rozmnožující se populaci Aspius aspius.
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PP Na Plachtě, PP Na Plachtě 2 a PP Na Plachtě 3, jižně zájmového území tvoří botanicky
i zoologicky unikátní lokality při těsném okraji městské zástavby zahrnující rybníky, písčiny,
rašelinné louky i lesní porosty a porosty rozptýlených křovin. Množství ekotonových
přechodů a sousední mikroklimaticky odlišné prostředí Novohradeckých lesů zvyšují
biodiverzitu území. Nalezneme zde řadu relativně chladnomilných nebo horských druhů v
nadmořské výšce 230–240 metrů. Lokalita vznikla na vojenském cvičišti a zachovala se díky
neustálému narušování písčitého půdního povrchu těžkou vojenskou technikou. Je tvořena
mozaikou stanovišť s různou vlhkostí, od rybníků přes rákosiny a mokré písčiny k
vřesovištím, suchým pískům a remízům.
Bylo zde zjištěno 720 druhů cévnatých rostlin, 69 druhů mechů a 107 druhů hub. K plošně
největším společenstvům Na Plachtě patří bažinná olšina jihovýchodně od rybníka Plachta,
slatinná louka severně od rybníka Jáma, vlhké i sušší vřesoviště a písčité prohlubně s
porostem Drosera rotundifolia a Lycopodiella inundata. Rostou zde Viola stagnina,
Nymphaea candida, Pedicularis sylvatica, Hydrocotyle vulgaris, Verbascum blattaria, Juncus
squarrosus, Ophioglossum vulgatum, Dactylorhiza majalis, Utricularia minor aj. Sběr
Psilocybe semilanceata je jediný z východních Čech a Peniophora ericksonii na jedné ze
dvou doložených lokalit ve východních Čechách.
Žije zde 16 druhů obojživelníků jako Triturus cristatus, Lissotriton vulgaris a Mesotriton
alpestris, Pelobates fuscus, všechny tři druhy ropuch, Hyla arborea, Bombina bombina a
všechny druhy skokanů. Daří se tu ještěrkám Lacerta agilis a Zootoca vivipara, Anguis
fragilis, Natrix natrix a kriticky ohrožené Vipera berus. Hnízdí tu Miliaria calandra, Oenanthe
oenanthe, Motacilla flava a Upupa epops. Zajímavostí je také hnízdní populace Anthus
pratensis.
Dosud zde bylo nalezeno na 40 druhů měkkýšů včetně úspěšně se šířící Monacha
cartusiana, 3 druhy korýšů ze skupiny lupenonožců, 49 druhů vážek, 4 druhy jepic
(Ephemeroptera), 1 druh pošvatky (Plecoptera), 8 druhů chrostíků (Trichoptera), na 900
druhů brouků, 750 druhů motýlů, 114 druhů dvoukřídlých (Diptera) a 220 druhů blanokřídlého
hmyzu, zvláště žahadlových (Aculeata).
Přírodní památka Na Plachtě byla zařazena mezi EVL ČR soustavy Natura 2000 jako
CZ0523010 Na Plachtě (kód lokality ÚSOP 5519).
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Mapa širších vztahů zájmového území (mapový podklad: © AOPK ČR)

C.1.3 Významné krajinné prvky
Pojem významný krajinný prvek (VKP) je definován v §3 zákona č. 114/1992 Sb. jako
ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utváří její typický vzhled
nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště,
vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje
podle § 6 orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní
trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i
přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních
útvarů včetně historických zahrad a parků. Zvláště chráněná část přírody je z této definice
vyňata.
Z VKP ze zákona (§ 3 zákona č. 114/1992 Sb.) kříží navrhovaná přeložka dva vodní toky a
jejich údolní nivy. Jedná se o Melounku (ČHP 1-03-01-005), která je v celé své délce
vymezena v kategorii významný tok a dále o bezejmenný pravostranný přítok Melounky.
Melounka v místě křížení s navrženou komunikací protéká pod komunikací stávající, její
bezejmenný přítok protéká v místě předpokládaného křížení po orné půdě.
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Jiné VKP podle § 3 zákona č. 114/1992 Sb. se v zájmovém území nenacházejí.
Stavba není v kolizi s žádným VKP registrovaným dle § 6 zákona č. 114/1992 Sb.

C.1.4 Území historického, kulturního nebo archeologického charakteru
Z dostupných informací nebyla v zájmovém území zjištěna přítomnost památkově
chráněného území, národních kulturních a kulturních památek. Přibližně 300 m jihozápadně
od stávající okružní křižovatky se nachází kulturní nemovitá památka Mírová prachárna u
Svobodných Dvorů.
V zájmovém území nejsou evidovány významné archeologické lokality. Jedná se však o
území s archeologickými nálezy. Podle kategorizace UAN spadá převážná část navržené
přeložky do UAN III, místy do UAN I. Do UAN I jsou zařazena území s pozitivně prokázaným
a dále bezpečně předpokládaným výskytem archeologických nálezů. Do UAN III spadají
území, na nichž nebyl dosud rozpoznán a pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů
a ani tomu nenasvědčují žádné indicie. Vzhledem k tomu, že předmětné území mohlo být
osídleno či jinak využíváno člověkem, existuje 50% pravděpodobnost výskytu
archeologických nálezů.
Investor je povinen respektovat požadavky památkové péče z hlediska archeologických
průzkumů a nálezů daných zákonem č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění
pozdějších předpisů. Zejména se jedná o povinnost stavebníka oznámit záměr stavby v
území s archeologickými nálezy a umožnit provedení záchranného výzkumu.

C.1.5 Území hustě zalidněná
Navržená přeložka je vedena mimo zastavěná a zalidněná území. V blízkosti se nacházejí
výrobní a komerční areály.

C.1.6 Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení
Lokalita nebyla v minulosti průmyslově využívána, nejsou zde známy žádné havárie většího
rozsahu ani případ nebezpečného skladování látek ohrožujících životní prostředí či zdraví
obyvatelstva.

C.1.7 Staré ekologické zátěže
Poblíž místa stavby je prokázaná ekologická zátěž, kterou eviduje MMHK v areálu ČKD
Hradec Králové při jeho severovýchodním okraji. Jelikož se zájmové území plánované
přeložky nachází ve směru proudění podzemních vod, není vyloučeno, že při terénních
úpravách nebudou vznikat nebezpečné odpady - kontaminovaná zemina.
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C.1.8 Extrémní poměry v dotčeném území
Nejsou zpracovatelům dokumentace podrobněji známy (např. sesuvná území atp.). Poloha
záměru se nenachází v území, které by z hlediska podloží, geomorfologie, fyzikálně
chemických vlastností půd atp. mohlo být označeno za extrémní podmínky.

C.2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném
území
C.2.1 Ovzduší
Klimatické charakteristiky
Oblast zájmového území leží v pásu středoevropského atlanticko-kontinentálního podnebí
mírného pásu. Pro tento pás je charakteristické mírně oceánicky laděné klima s přechodem
do mírné kontinentality, tzn. mírné léto, na srážky poměrně bohaté, mírná zima, s poměrně
krátkým obdobím mrazu.
Dle klimatické regionalizace (Quitt 1975) náleží západní část území do teplé klimatické
oblasti T2.
Charakteristika klimatické oblastiT2 (Quitt 1971)
CHARAKTERISTIKA

T2

Počet letních dnů

50–60
0

Počet dnů s průměrnou teplotou 10 C a více

160–170

Počet mrazových dnů

100–110

Počet ledových dnů

30–40
0

Průměrná teplota v lednu (v C)

-2-(-3)

0

Průměrná teplota v červenci (v C)

18–19

0

Průměrná teplota v dubnu (v C)

8–9

0

Průměrná teplota v říjnu (v C)

7–9

Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více

90–100

Srážkový úhrn ve vegetačním období (v mm)

350–400

Srážkový úhrn v zimním období (v mm)

200–300

Počet dnů se sněhovou pokrývkou (v mm)

40–50

Počet zamračených dnů

120–140

Počet jasných dnů

40–50

eko

44

team

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

I/33 Plotiště - Odstranění úrovňového přejezdu na trati č. 41

Imisní limity
- podle zákona o ochraně ovzduší 201/2012 Sb. a vyhlášky o způsobu posuzování a
vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při
smogových situacích 330/2012 Sb.
1. Imisní limity pro ochranu zdraví a maximální počet jejich překročení
Znečišťující
látka

Mez pro posuzování
-3
[µg.m ]

Doba
průměrování

1 hodina

Dolní
LAT

Horní
UAT

—

—

SO2

Imisní limit
-3
[µg.m ]
LV

350
max. 24x za
rok

50
75
125
max. 3x za rok max. 3x za rok max. 3x za rok

24 hodin

100
max. 18x za
rok

140
max. 18x za
rok

200
max. 18x za
rok

26

32

40

25
max. 35x za
rok

35
max. 35x za
rok

50
max. 35x za
rok

kalendářní rok

20

28

40

PM2,5

kalendářní rok

12

17

25

Pb

kalendářní rok

0,25

0,35

0,5

CO

maximální denní 8hod. klouzavý
průměr

5 000

7 000

10 000

Benzen

kalendářní rok

2

3,5

5

1 hodina
NO2
kalendářní rok

24 hodin
PM10

Poznámka:
Maximální denní osmihodinová koncentrace se stanoví posouzením osmihodinových
klouzavých průměrů počítaných z hodinových údajů aktualizovaných každou hodinu. Každý
osmihodinový průměr se přiřadí ke dni, ve kterém končí, to jest první výpočet je proveden z
osmihodinových 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.
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2. Imisní limity pro ochranu ekosystémů a vegetace

Znečišťující látka

Mez pro posuzování
-3
[µg.m ]

Doba průměrování

SO2

rok a zimní období (1.10.-31.3.)

NOx

kalendářní rok

Imisní limit
-3
[µg.m ]
LV

Dolní
LAT

Horní
UAT

8

12

20

19,5

24

30

3. Imisní limity pro ochranu zdraví - celkový obsah v částicích PM10
-3

Mez pro posuzování [ng.m ]
Znečišťující látka

Doba průměrování

Dolní
LAT

Horní
UAT

Imisní limit
-3
[ng.m ]
LV

As

kalendářní rok

2,4

3,6

6

Cd

kalendářní rok

2

3

5

Ni

kalendářní rok

10

14

20

Benzo(a)pyren

kalendářní rok

0,4

0,6

1

4. Imisní limit pro troposférický ozon
Časový interval

Imisní limit
-3

O3

maximální denní 8hod. klouzavý průměr

120 µg.m
max. 25x
průměr za 3 roky

AOT40

vypočten z 1h hodnot v období květen–červenec

18 000 µg.m .h
průměr za 5 let

-3

Poznámka:
Maximální denní osmihodinová koncentrace se stanoví posouzením osmihodinových
klouzavých průměrů počítaných z hodinových údajů aktualizovaných každou hodinu. Každý
osmihodinový průměr se přiřadí ke dni, ve kterém končí, to jest první výpočet je proveden z
osmihodinových 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.
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 8:00 a 20:00 SEČ, vypočtený z hodinových hodnot v letním období (1.5. - 31.7.)
5. Imisní limit pro troposférický ozon
Časový interval

Imisní limit

maximální denní 8hod. klouzavý průměr

120 µg.m-3

AOT40 vypočten z 1h hodnot v období květen–červenec

6 000 µg.m-3.h

O3
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Kvalita ovzduší
V souladu s požadavky prováděcího předpisu k zákonu o ochraně ovzduší se pro hodnocení
stávající úrovně znečištění v předmětné lokalitě vychází z map úrovní znečištění v pětiletém
klouzavém průměru - aktuální údaje za 2009 - 2013. Pro příslušný čtverec platí následující
údaje:
roční průměr NO2

23,0 µg/m3

roční průměr PM10

26,0 µg/m3

roční průměr PM2,5

21,0 µg/m3

roční průměr benzen

1,4 µg/m3

roční průměr benzo(a)pyren

1,19 ng/m3

Dle uvedeného se koncentrace látek v ovzduší v posledních letech drží pod příslušnými
limity až na benzo(a)pyren.
Komentář k problematice benzo(a)pyrenu (dle podkladů ČHMÚ):
Příčinou vnosu benzo(a)pyrenu do ovzduší, stejně jako ostatních polycyklických
aromatických uhlovodíků (PAH), jejichž je benzo(a)pyren hlavním představitelem, je jednak
nedokonalé spalovaní fosilních paliv jak ve stacionárních, tak i mobilních zdrojích, ale také
některé technologie jako výroba koksu a železa. Ze stacionárních zdrojů jsou to především
domácí topeniště (spalování uhlí). Z mobilních zdrojů jsou to zejména vznětové motory
spalující naftu. Přírodní hladina pozadí benzo(a)pyrenu může být s výjimkou výskytu lesních
požárů téměř nulová.
Přibližně 80–100 % PAH s pěti a více aromatickými jádry (tedy i benzo(a)pyren) je navázáno
především na částice menší než 2,5 μm, tedy na tzv. jemnou frakci atmosférického aerosolu
PM2,5 (sorpce na povrchu částic). Tyto částice přetrvávají v atmosféře poměrně dlouhou
dobu (dny až týdny), což umožňuje jejich transport na velké vzdálenosti (stovky až tisíce km).
U benzo(a)pyrenu, stejně jako u některých dalších PAH, jsou prokázány karcinogenní účinky
na lidský organismus.
V roce 2010 byly koncentrace benzo(a)pyrenu v ČR sledovány na 33 lokalitách, z toho na 23
roční průměrné koncentrace překročily cílový imisní limit (1 ng.m-3). Nejvyšší roční průměrná
koncentrace byla naměřena v lokalitě Ostrava-Radvanice ZÚ (7,2 ng.m-3), kde byla hodnota
cílového imisního limitu překročena více než 7krát.
Je třeba mít na zřeteli, že odhad polí ročních průměrných koncentrací benzo(a)pyrenu je
zatížen, ve srovnání s ostatními mapovanými látkami, největšími nejistotami, plynoucími z
nedostatečné hustoty měření.
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Nárůsty koncentrací během zimních období poukazují na vliv lokálních topenišť:
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C.2.2 Voda
Povrchová voda
Zájmové území spadá do povodí Labe, konkrétně do povodí Labe od Orlice po Loučnou (č.
h. p. 1-03-01). Severní část zájmového území je odvodňována Melounkou, jižní část
Labským náhonem. Přehled povodí 4. řádu je uveden v tabulce č. 15.
Přehled povodí 4. řádu v zájmovém území
číslo hydrologického pořadí

název toku

plocha hydrologického povodí

1-03-01-0060

Labský náhon

6,34 km2

1-03-01-0050

Melounka

19,99 km2

V závěru navržené trasy jsou vymezena záplavová území Melounky pro Q5, Q20 a Q100. Je
zde stanovena aktivní zóna záplavového území.
Podzemní voda
Z hydrogeologického hlediska spadá zájmové území do hydrogeologického rajonu 4360
Labská křída (povodí Labe).
Horniny předkvartérního podkladu, tvořené vápnitými jílovci a slínovci, mají obvykle nízkou
puklinovou propustnost v řádu koeficientu filtrace 10-7 m/s až 10-8 m/s., výjimečně v řádu 10-6
m/s. Obecně nejpropustnější bývá přípovrchové zvětralé a intenzivně rozpukané pásmo do
hloubek prvních jednotek až desítek metrů pod povrchem. Zvětraliny bývají hlinité až jílovité,
s velmi omezenou průlinovou propustností.
Sprašové kvartérní uloženiny, které se při povrchu vyskytují nejčastěji, mají nižší
propustnost, a to i s příměsí písčité frakce. Propustnost sprašových hlín se zpravidla
pohybuje v rozmezí 10-8 m/s až 10-9 m/s. U fluviálních zahliněných štěrkopísků lze počítat s
propustností v rozmezí 10-5 m/s až 10-6 m/s.
Kvartérní uloženiny bývají ve svrchních partiích bez vody. Hladina podzemní vody je
nejčastěji vázána na vrstvu fluviálních terasových štěrků. Hladina podzemní vody byla
archivními vrty zastižena v hloubce 10-11 m pod terénem, cca 1 m nad bází terasy. V okolí
vodotečí lze očekávat hladinu podzemní vody blíže k povrchu terénu. Směr proudění
podzemní vody je předpokládán směrem k jihovýchodu do nivy Labe.
Ochranná pásma vodních zdrojů, CHOPAV
Zájmové území nezasahuje do oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV), nenacházejí se
zde ochranná pásma vodních zdrojů.

C.2.3 Půda
Pedogeneze je ovlivněna především horninovým substrátem a klimatem a modifikována
reliéfem terénu a expozicí. Kvalita půd vychází téměř výhradně ze složení matečných hornin
a umístění plochy v terénu. Vrcholové konvexní lokality jsou ochuzovány, úpatí svahů,
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spočinky a naplavené půdy pak adekvátně obohacovány. Ve středních částech svahů jsou
oba tyto procesy vyrovnané.
V celém zájmovém území se vyskytují antropozemě urbánní, severně od zájmového území
přecházejí v šedozem modální.
Zemědělský půdní fond v ČR je možno z hlediska kvality půd a z hlediska agronomickoekologického charakterizovat bonitovanými půdně ekologickými jednotkami (BPEJ).
BPEJ byly vyčleněny na základě podrobného vyhodnocení vlastností klimatu,
morfogenetických vlastností půd, charakteristických půdotvorných substrátů a jejich skupin,
svažitosti pozemků, jejich expozice ke světovým stranám, skeletovitosti a hloubky půdního
profil. Na základě těchto BPEJ je možno rozdělit půdy do pěti tříd ochrany.
Převážná část dotčených zemědělských pozemků spadá do BPEJ 30900, okrajově je možný
zásah do BPEJ 31000 a 30300. Všechny tyto BPEJ náleží do I. třídy ochrany, jedná se tedy
o produkčně i mimoprodukčně nejcennější půdy, převážně v rovinném nebo jen málo
sklonitém terénu, bezskeletovité nebo slabě skeletovité, hluboké až velmi hluboké, s dobrou
retencí a infiltrací vody a živin.
Dotčené půdy spadají do třetího klimatického regionu, který zaujímá severní a východní část
České křídové tabule, celý Hornomoravský úval, severní část Dolnomoravského úvalu a
nejnižší polohy Bozkovické brázdy. Genetickým půdním představitelem jsou šedozemě
modální, šedozemě modální slabě oglejené a šedozemě luvické. Přímo v zájmovém území
se nacházejí antropozemě urbánní.
Základní informace o dotčených půdách
Obecné informace

30900

30300

31000

Reliéf

roviny - mírné svahy

roviny, terénní deprese

rovinatější prvky nížin a
pahorkatin, roviny - mírné
svahy

0, 1, 2, 3, (4)

(1), 2, 3, 4, 5

Výskyt
v
regionech

klimatických 2, 3, (4, 5)

Hloubka půdy

velmi hluboká, hluboká

hluboká až velmi hluboká

velmi hluboká

Mocnost ornice

středně hluboká až

hluboká až velmi

středně hluboká až

hluboká

hluboká

hluboká

60-80 cm

přesahující mocnost ornice shodná s mocností ornice

Mocnost
humusového
horizontu
Struktura

drobtová, polyedrická
prismatická

až drobtová,
rozpadavá

polyedrická drobtovitá,
v
podorničí
polyedrická až prismatická

Půdotvorný substrát

24, 25, (57)

Skeletovitost

bez skeletu, ojediněle slabě bez skeletu nebo jen bez skeletu
skeletovitá
příměs, ojediněle možnost
slabého výskytu skeletu

Vláhové poměry

příznivé, ojediněle sušší

24, 24/3, 14, 16, 17, 24/59, 24, 25, (57)
(60), 29, 62, 27
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Oglejení

—

v humidnějších
slabší projev

Glejový proces

—

slabý v substrátu

—

Zamokření

—

—

—

Biologické oživení

značné

intenzivní

značné

Produkční potenciál HPJ (0- 83,9-97,5
100)

83,9-97,5

80,4-95,8

Charakteristika

30900

30300

31000

Zrnitost

středně těžká

středně těžká

středně těžká, těžší spodina

Pórovitost

středně pórovitá

středně pórovitá

středně pórovitá

MKVK

silně vododržná

silně vododržná

silně vododržná

Obsah humusu

nízký až střední

střední, vysoký

nízký až střední

Obsah uhličitanů

jen ve spodině

jen ve spodinách

ve spodině

pH

6,6-7,2

6,6-7,2; >7,2

5,6-6,5; 6,6-7,2

Sorpční kapacita

střední (nižší)

vysoká, velmi vysoká

střední

Stupeň sorpčního nasycení nasycená

plně nasycená

nasycená až plně nasycená

Měrný odpor (kPa)

50-60

55-65

50-60

okrscích ve slabším vývinu v horní
polovině půdního profilu

C.2.4 Horninové prostředí
Geomorfologické a geologické členění
Geomorfologie
Zájmové území se nachází severozápadně od Hradce Králové v rovinatém terénu, mírně se
svažujícím k jihovýchodu směrem do nivy řeky Labe.
Z hlediska regionálního geomorfologického členění (Zeměpisný lexikon 1987) náleží
zájmové území do následujících geomorfologických jednotek:
Systém:

Hercynský

Provincie:

Česká vysočina

Subprovincie:

Česká tabule

Oblast:

Východočeská tabule

Celek:

Východolabská tabule

Podcelek:

Pardubická kotlina

Okrsek:

Královéhradecká kotlina

Královéhradecká kotlina je severní částí Pardubické kotliny. Jedná se o erozní kotlinu v
povodí Labe, dolní Úpy, Metuje a Orlice. Kotlina je založena na slínovcích a jílovcích
spodního turonu až koniaku, s pleistocenními říčními štěrky a písky, eolickými písky a
sprašemi. Reliéf území je rovinný, tvořený říčními terasami Labe a jeho přítoků se
sprašovými pokryvy a závějemi, místy s pokryvy a přesypy navátých písků. Nadmořská
výška v zájmovém území kolísá od 245 do 248 m n. m.
Geologie
eko
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Předkvartérní podklad
Z regionálně geologického hlediska náleží zájmové území do České křídové pánve. Území je
budováno sedimentárními horninami svrchní křídy, která je zde zastoupena teplickým
souvrstvím (coniak - svrchní turon). Z litologického hlediska převažují vápnité jílovce,
slínovce a prachovce. Mocnost těchto sedimentů kolísá od 80 m až po více než 120 m.
Největší mocnosti dosahuje toto souvrství v okolí Hradce Králové.
Kvartérní pokryv
Kvartérní pokryv zájmového území je tvořen především eolickými sedimenty, dále jsou zde
zastoupeny náplavové fluviální a deluviofluviální sedimenty. V podloží výše zmíněných se
nacházejí pleistocénní štěrkovité a písčité sedimenty teras Labe.
Nejsvrchnější humózní vrstva kvartérního pokryvu dosahuje v této oblasti mocnosti 0,3-0,8 m
(ojediněle i více než 1,0 m).
Plošně nejrozsáhlejšími sedimenty kvartérního pokryvu jsou v zájmovém území eolické
sedimenty. Jedná se o elitické až peliticko-psamitické vápnité až dekalcifikované zeminy spraše a sprašové hlíny. Jejich mocnost se pohybuje od 5 do 9 m.
V okolí potoka Melounka se nacházejí fluvální náplavové sedimenty. Jedná se o náplavové
hlíny zastoupené jemnozrnnými zeminami - hlínami až hlinitými písky, většinou tuhé
konzistence. Jejich mocnost se pohybuje dle mapových podkladů mezi 2-3 m.
Deluviofluviální sedimenty se v zájmovém území nacházejí jen lokálně v mělkých
morfologických depresích. Jedná se o splachové sedimenty, které vyplňují dna depresí s
občasnými toky. Splachové sedimenty jsou zastoupené hlinitými, jílovitými až jílovitopísčitými
sedimenty. Jejich mocnost se pohybuje mezi 2-3 m.
V podloží výše uvedených kvartérních sedimentů se nacházejí fluviální terasové sedimenty.
V převážné části zájmového území jsou zastoupené štěrkopísky, svrchu a při bázi
zahliněnými, ulehlými. Štěrkopísky jsou často světle hnědé až červenohnědé barvy.
V polohách se mohou vyskytovat ve štěrkopíscích i jemnozrnné zeminy. Zdrojovou oblastí
štěrkovitého materiálu je krystalinikum Krkonoš a podkrkonošského permkarbonu. Štěrky
jsou tvořeny hlavně valouny a opracovanými úlomky křemene, fylitu, ruly, žuly a pískovce.
Mocnost fluviálních terasových sedimentů je dle mapových podkladů a archivních vrtů 3-6 m.
Geodynamické procesy a seismicita
Podle geologických mapových podkladů se v zájmovém území nevyskytují žádné zlomové
linie, které by mohly mít vliv na projektovanou stavbu. V trase navržené přeložky ani v
blízkém okolí nejsou registrovány žádné sesuvy nebo jiné svahové deformace.

C.2.5 Oblasti surovinových zdrojů a jiných přírodních bohatství
V zájmovém území se nenacházejí chráněná ložisková území. V blízkosti se nachází
výhradní plocha cihlářských surovin Plotiště, dříve zde probíhala těžba sprašových hlín a
spraší. Nenacházejí se zde žádná oznámená důlní díla, ani zde nebyly zaznamenány vlivy
důlní činnosti (poddolovaná území, úložná místa těžebního odpadu).
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C.2.6 Fauna a flóra, ekosystémy
Biogeografické členění
Podle biogeografického členění České republiky (Culek et al. 2005) je území zastoupeno
bioregionem 1.9 Cidlinský a biochorou 3RE Plošiny na spraši v suché oblasti 3. v. s.

Fytogeografická charakteristika
Regionálně fytogeografické členění ČSR (Skalický 1988) zařazuje zájmové území do
fytogeografické oblasti Termofytika (Thermophyticum), obvodu České termofytikum
(Thermobohemicum), fytogeografického okresu Východní Polabí, podokresu Hradecké
Polabí (15b).

Geobotanická rekonstrukce a potenciální přirozená vegetace
Geobotanická rekonstrukční mapa (Mikyška 1968) uvádí společenstvo dubohabrových hájů
svazu Carpinion betuli.
Na základě mapy potenciální přirozené vegetace (Neuhäuslová et al. 1998) náleží zájmové
území k asociaci 7. Melampyro nemorosi-Carpinetum (černýšová dubohabřina).

Fauna
Území patří z biogeografického pohledu k Cidlinskému bioregionu. Fauna Cidlinského
bioregionu (Culek at al. 2006) je charakteristická silně zkulturněnou krajinou s ochuzenou
faunou nižších poloh převážně Hercynského původu se západními vlivy. Lesní porosty
představují

především

společenstva

dubohabřin

s běžnou

lesní

faunou.

Mokřadní

společenstva bioregionu jsou omezena na pouhá torza. Nosnými toky bioregionu jsou Cidlina
a Chrudimka a jsou řazeny do parmového až cejnového pásma.
Přehled zjištěných zvláště chráněných druhů živočichů:
Druh
střevlík Scheidlerův (Carabus scheidlerii ssp helleri)
svižník polní (Cicindela campestris)
ropucha zelená (Bufo viridis)
ještěrka obecná (Lacerta agilis)
ledňáček říční (Alcedo athis)
křeček polní (Cricetus cricetus)

Flóra
Inventarizace rostlinných společenstev
Terénním mapováním bylo zjištěno, že v úseku záměru stavby se nacházejí kultury obilovin
eko
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a okopanin v menších polích nebo rozsáhlejších lánech, které mají vlivem komplexních
intenzifikačních faktorů velmi redukovanou druhovou skladbu segetálové vegetace, u které
se výrazně projevuje vliv agrotechniky a celkově způsob konvenčního obhospodařování.
Sukcese společenstva je každoročně blokována orbou, přípravou půdy, pěstitelskými
metodami kulturních rostlin, hnojením a ošetřováním herbicidy různého chemického složení
(podstatnější rozdíly v druhovém zastoupení polních plevelů můžeme pozorovat pouze mezi
ozimy a jařinami). Druhová skladba plevelové vegetace zájmového území je velmi
redukovaná s těžištěm výskytu zejména na polních okrajích nebo v úzkých pojezdových
pruzích nezasažených herbicidy.
S velmi malou pokryvností zde zaznamenáme malé procento plevelů z třídy Secalietea jako
Brasica napus, Chenopodium album, Capsella bursa-pastoris, Lamium amplexicaule, L.
purpureum, Raphanus raphanistrum, Thlaspi arvense. Naopak se zde projevuje vyšší
zastoupení běžně rozšířených druhů plevelů s širokou ekologickou amplitudou přesahujících
z jiných společenstev jako např. Arenaria serpyllifolia agg., Echinochloa crus-gali,
Consolida regalis, Conyza canadensis, Equisetum arvense, Geranium pusillum, Lamium
purpureum, Medicago lupulina, Papaver rhoeas, Anthemis arvensis, Veronica persica, V.
polita, Viola arvensis. Galinsoga parviflora, Galium aparine. Tam, kde je agrocenóza
v kontaktu s okolními biotopy doprovázejí segetálovou vegetaci ruderální druhy s
dominantními C-stratégy a synantropními taxony (Achillea millefolium agg., Agrostis
stolonifera, Arctium tomentosum, Armoracia rusticana, Artemisia vulgaris, Elytrigia repens,
Cirsium arvense, Cichorium intybus subsp. intybus, Convolvulus arvensis, Dactylis glomerata
Glechoma hederacea, Lamium album, Plantago lanceolata, Potentilla anserina, Ranunculus
repens aj.).

Floristická inventarizace
Seznam druhů zaznamenaných v zájmovém území obsahuje celkem 278 taxonů vyšších
cévnatých rostlin.
Během botanického průzkumu nebyl v zájmovém biotopu zjištěn výskyt chráněných druhů
podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
v platném znění a podle Černého a červeného seznamu cévnatých rostlin ČR (Grulich 2012,
Procházka 2001).

C.2.7 Ekosystémy
Územní systém ekologické stability (ÚSES) dle zákona č.114/1992 Sb. v platném znění 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) USES jsou vymezována tzv. biocentra a biokoridory.
Lokalita záměru zasahuje do lokálního biokoridoru. Osa tohoto biokoridoru je tvořena vodním
tokem Melounka. Jiné prvky územního systému ekologické stability (regionální,
nedregionální) leží mimo lokalitu záměru.
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Obrázek 1. Umístění prvků ÚSES v blízkosti lokality záměru. Plocha mezi okružní
křižovatkou a vodním tokem Melounka. (Zdroj web kr-královéhradecký.cz)

C.2.8 Krajina
V rámci Koncepce ochrany přírody a krajiny byl Královéhradecký kraj rozdělen podle
zachovalosti krajinného rázu do tří kategorií: nejmenší, menší a největší zachovalost
krajinného rázu. Na základě tohoto rozdělení spadá zájmové území do oblasti s nejmenším
zachováním krajinného rázu. Toto rozdělení je dostačující spíše z hlediska větších územních
celků, než pro podrobnější vyhodnocení krajinného rázu.
Podrobněji lze krajinný ráz vyhodnotit podle základní typologie krajiny (Míchal, 1997), která
definuje tři účelové typy s devíti podtypy.
Základní typologie krajiny
Typ krajiny
A
krajina
přeměněná
člověkem,
antropogenní

Charakteristika

Podtyp
-

krajina silně pozměněna civilizačními A
zcela zásahy, dominantní až výlučný podíl
sidelních,
industriálních
nebo
0
agroindustriálních prvků, cca 30 % A
území ČR
A+
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snížené hodnoty, devastovaná území,
krajinný ráz zasluhující ochranu neexistuje
základní typ, nové počiny v krajině nejsou z
hlediska krajinného rázu omezovány
zvýšené hodnoty, ochrana dochovaných
fragmentů, především v oblasti památkové
péče

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

-

B
krajina
intermediální,
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krajina s vyrovnaným vztahem mezi B
přírodou a člověkem („harmonická"),
masový výskyt přírodních i agrárních
prvků, plošně omezený výskyt sídel a B0
ojedinělý výskyt industriálních prvků, +
B
cca 60 % rozlohy ČR

-

krajina
s
dominantním
výskytem C
přírodních
prvků
s
nevýraznými
relativně
civilizačními zásahy, minimum sídelních
a absence industriálních prvků, cca 10 C0
% rozlohy ČR
+
C

snížené
hodnoty,
krajinného
rázu
v
jedinečných oblastech

ochrana
zbytků
typických
nebo

základní typ
zvýšené hodnoty, dochovaný krajinný ráz
se škálou výrazných prvků, preventivní
plošná ochrana
snížené hodnoty, priorita renaturalizace
vegetačního krytu (např. po imisních
kalamitách)
základní typ
zvýšené hodnoty, výjimečně dochovaný
krajinný ráz, zasluhující prioritní ochranu
(NP, CHKO)

Ve smyslu uvedeného třídění lze zájmové území zařadit do kategorie A0, krajina zcela
pozměněná člověkem, antropogenní. Krajina je silně pozměněna civilizačními zásahy, a to
především přítomností výrobních a komerčních areálů a intenzivně využívanou ornou půdou.
Na charakteru krajiny se současně podílí i vliv dopravní infrastruktury - okružní křižovatka,
silnice I/33 a I/35, železnice. Jako mírně pozitivní prvky z hlediska krajinného rázu lze
hodnotit mimolesní zeleň a přítomnost drobných vodotečí.

2.9 Obyvatelstvo
Navržená přeložka je vedena mimo zastavěná a zalidněná území. V blízkosti se nacházejí
pouze výrobní a komerční areály a zemědělsky využívané plochy.

2.10 Kulturní památky
V zájmovém prostoru se nenacházejí žádné kulturní památky.
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C.3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území
z hlediska jeho únosného zatížení
Životní prostředí města Hradec Králové, na jehož území je záměr lokalizován, patří k těm
kvalitnějším mezi velkými městy v České republice. Vlastní záměr je ovšem lokalizován do
významného dopravního koridoru a poblíž důležité průmyslové zóny.
Z hlediska únosného zatížení jsou v ovzduší plněny imisní limity, kromě imisního limitu
benzo(a)pyrenu, jak je podrobně komentováno v kap. C.2.1.
V oblasti vlivů hluku v současné době nedochází k překračování hygienických limitů hluku ve
funkčních chráněných venkovních prostorech a chráněných venkovních prostorech staveb.
Z hlediska půdy je plocha záměru lokalizována především na půdách I. tř. ochrany, což
vzhledem k charakteru záměru není limitující faktor.
V oblasti ochrany vod se v lokalitě záměru nenacházejí významné vodní zdroje ani jejich
ochranná pásma, zároveň se zde nenachází CHOPAV.
V zájmovém území se nenacházejí chráněná ložisková území.
V oblasti ochrany přírody lokalita záměru neobsahuje žádné chráněné území, přírodní park
ani oblast Natura 2000. Během průzkumů nebyly identifikovány zvláště chráněné druhy
rostlin, ale byly zjištěny zvláště chráněné druhy živočichů. Pokud bude jejich jejich existence
vč. biotopů potvrzena dalším šetřením, lze tento vliv řešit v souladu se zákonem o ochraně
přírody a krajiny (výjimka) bez toho, že by došlo k významnému vlivu. Lokalita nezasahuje
prostory nadregonálních nebo regionálních prvků ÚSES. Přechází lokální biokoridor
Melounka mostem, který se při realizaci záměru nezmění ani nebude zasažen stavbou.
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D. Komplexní charakteristika hodnocení vlivů záměru na veřejné
zdraví a životní prostředí
D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a
životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti

D.I.1 Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Zdravotní rizika, sociální důsledky, ekonomické důsledky
Vlivy obdobných staveb na obyvatelstvo lze hodnotit zejména z následujících pohledů:
−

zdravotní rizika (emise škodlivých látek, hluková zátěž)

−

sociální a ekonomické důsledky

−

narušení faktorů pohody

−

narušení jiných faktorů (dělící účinky, znehodnocení životního prostředí)

Zdravotní rizika
Období výstavby
Mezi nepříznivé vlivy spojené se zdravotními riziky pro obyvatelstvo způsobené výstavbou
obdobných záměrů patří zejména vyšší prašnost a emise dalších znečišťujících látek do
ovzduší a hluk způsobený pohybem stavebních a dopravních mechanismů. Ovlivnění je
významné zejména v případě, kdy tyto práce probíhají v blízkosti obytné zástavby, nebo kdy
bude přes obytnou zástavbu realizován dovoz stavebních materiálů.
Ačkoliv lze výše uvedené vlivy hodnotit jako poměrně významné, jedná se pouze o
krátkodobé ovlivnění časově omezené dobou nutnou pro výstavbu. V bezprostředním okolí
posuzovaného záměru se nenachází obytná zástavba, jako případné negativní ovlivnění lze
tedy uvažovat pouze dovoz stavebních materiálů a strojů na staveniště, a s ním spojenou
zvýšenou prašnost a koncentraci emisí v ovzduší a zvýšenou hladinu hluku z provozu
dopravních mechanismů. Dovoz stavebních materiálů bude realizován po stávajících
komunikacích, případně po již vybudovaných úsecích nové komunikace. Trasy pro dovoz
materiálů a strojů budou upřesňovány v dalších fázích projektové přípravy. Pro minimalizaci
případných negativních vlivů je možné zařadit účinná organizační opatření. Jedná se
zejména o zajištění sypkých stavebních materiálu pro snížení prašnosti, vypínání motorů
stavebních a dopravních mechanismů v době jejich nečinnosti a koordinaci dovozu
stavebních materiálů a strojů tak, aby byl uskutečněn v co nejkratším možném termínu.
Období provozu
Vzhledem k tomu, že navržená přeložka neprochází územím s obytnou zástavbou, lze
zdravotní rizika způsobená vlivem emisí znečišťujících látek a hlukové zátěže po uvedení
záměru do provozu v podstatě vyloučit.
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Jako mírně pozitivní lze naopak hodnotit fakt, že dojde k zvýšení plynulosti a tím i
bezpečnosti silničního provozu na předmětném úseku silnice I/33. Dojde tak k snížení rizika
dopravních nehod a s nimi spojenými úrazy řidičů vozidel.
Sociální a ekonomické důsledky
Navržená trasa silnice sociální a ekonomickou situaci dotčené oblasti výrazně neovlivní. Lze
předpokládat pozitivní efekt zlepšením dopravní obslužnosti území po uvedení záměru do
provozu. Za velmi silně pozitivní lze vnímat vymístění značné části tranzitní dopravy ze
severní části intravilánu města Hradec Králové. V menší míře je možné i pozitivní ovlivnění
ve smyslu vzniku nových pracovních míst v souvislosti s výstavbou.

Narušení faktorů pohody
Období výstavby
Výstavba silnice bude spojena s narušením faktorů pohody zejména pro projíždějící řidiče a
pracovníky v přilehlých areálech. Faktory pohody budou narušeny zejména zvýšenou
hladinou hluku a zvýšenou prašností ze stavební činnosti. Tyto vlivy je možné poměrně
účinně eliminovat vhodnými organizačními opatřeními, např. vypínáním motorů stavebních
mechanismů v době jejich nečinnosti, omezením prací emitujících zvýšený hluk na dobu
nezbytně nutnou, kropením prašných povrchů (zejména v letních měsících), zajištěním
zásob sypkých stavebních materiálů z důvodu omezení prašnosti.
Další narušení faktorů pohody může být spojeno s dopravními uzavírkami v okolí nově
budované komunikace. V dalších fázích přípravy je proto nutné stanovit rozsah případných
uzavírek a zajistit vhodné objízdné trasy.
Období provozu
Jako možný negativní vliv lze chápat optickou změnu v krajině, způsobenou vybudováním
poměrně rozsáhlých násypů pro převedení silnice přes železniční trať. Toto ovlivnění bude
nově vybudovaná komunikace představovat především pro obyvatelstvo trvale žijící v širším
okolí záměru, v menší míře i pro návštěvníky zájmového území. Negativní působení
silničního tělesa lze snížit např. vhodnými vegetačními úpravami.
Jednoznačně pozitivním vlivem z hlediska faktorů pohody bude zvýšení plynulosti a
bezpečnosti silničního provozu na předmětném úseku komunikace a na okružní křižovatce
Plotiště. Vybudováním posuzovaného záměru dojde k odstranění současných dopravních
závad a nehodových míst.
Narušení jiných faktorů
Z dalších faktorů, které mohou být narušeny realizací liniových staveb, se jedná především o
dělící účinek těchto staveb a celkové znehodnocení životního prostředí.
Nová komunikace by po uvedení do provozu měla přispět k zvýšení prostupnosti zájmového
území. Současné úrovňové napojení místních a účelových komunikací není vzhledem k
silnému provozu na stávající silnici I/33 příliš vhodné. Využitím mostního objektu přes
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železniční trať a okružní křižovatky v km 0,775 dojde k zlepšení prostupnosti těchto místních
komunikací a tím i k snížení dělící účinku stávající silnice I/33.
Vzhledem k charakteru zájmového území - výrobní a komerční areály, intenzivně využívaná
orná půda - se nepředpokládá znehodnocení životního prostředí v zájmovém území.
Dílčí závěr: vliv na obyvatelstvo
Z hlediska vlivu na obyvatelstvo lze očekávat jistá zdravotní rizika v průběhu výstavby
záměru. Vzhledem k tomu, že se v okolí záměru nenachází obytná zástavba, bude se jednat
především o zvýšení emisí znečišťujících látek do ovzduší a zvýšení hlukové zátěže
způsobené dovozem stavebního materiálu a stavebních strojů. Tyto negativní vlivy je možné
účinně eliminovat zařazením vhodných organizačních opatření, např. výběrem vhodných
dovozních tras, zajištěním sypkých materiálů či vypínání motorů dopravních mechanismů v
době jejich nečinnosti.
Nepředpokládá se významné ovlivnění sociální a ekonomické situace stavbou, případné
ovlivnění bude mít spíše pozitivní charakter (zlepšení dopravní obslužnosti, možný nárůst
pracovních příležitostí spojených s výstavbou záměru).
Během výstavby záměru může dojít k narušení faktorů pohody, které bude spojeno zejména
se zvýšením hladiny hluku a prašnosti, dále s případnými dopravními uzavírkami a nutností
zřízení objízdných tras. Negativně ovlivněni budou zejména projíždějící řidiči a pracovníci v
přilehlých areálech.
Výše uvedené negativní vlivy jsou vázány ve velké míře na období výstavby. Po uvedení
záměru do provozu budou převládat zejména pozitivní vlivy s touto stavbou spojené. Jedná
se především o zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravního provozu v řešeném území,
zlepšení dopravní obslužnosti území a zlepšení prostupnosti v současné době obtížně
prostupné silnice I/33.
Celkově lze posuzovanou stavbu z hlediska vlivů na obyvatelstvo hodnotit jako prospěšnou s
dlouhodobým vlivem.

D.I.2 Vlivy na ovzduší a klima
Vlivy na ovzduší a klima jsou obecně spojeny s emisemi znečišťujících látek během výstavby
a provozu záměru a s ovlivněním klimatických poměrů.
Období výstavby
Zdroje znečišťování ovzduší budou v období výstavby představovány provozem nákladní a
stavební techniky během provádění zemních prací a při dovozu stavebního materiálu.
Stanovení množství emisí během výstavby není prakticky možné a při přípravě staveb není
běžně prováděno. Tyto emise je zapotřebí minimalizovat vhodnými opatřeními v rámci plánu
organizace výstavby (např. používáním stavebních mechanismů v odpovídajícím technickém
stavu či realizace stavebních prací v co nejkratším možném termínu). Nárůst množství emisí
do ovzduší bude časově omezen pouze na období výstavby, jedná se pouze o relativně
krátkodobý vliv.
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Dalším negativním působením na kvalitu ovzduší v průběhu realizace záměru bude zvýšená
prašnost v bezprostředním okolí staveniště, a to zejména při provádění zemních prací. V
průběhu stavebních prací je proto nutné provádět technická a organizační opatření pro
snížení znečišťování ovzduší emisemi tuhých částic. Jedná se např. o čištění komunikací,
minimalizaci plošného rozsahu zařízení stavenišť, skrápění ploch zařízení stavenišť,
komunikací a skládek sypkého materiálu v suchém období roku.
Ovlivnění klimatických poměrů nebude výstavbou záměru vyvoláno.
Období provozu
Přeložka silnice I/33 se stane po uvedení do provozu liniovým zdrojem znečištění. Množství
emisí z tohoto zdroje do ovzduší závisí především na počtu vozidel projíždějících po
komunikaci a emisních charakteristikách jednotlivých vozidel.
Dle sčítání dopravy z roku 2010 byla intenzita dopravy na silnici I/33 v úseku od OK Plotiště
do křižovatky se silnicí III/3253 13 282 vozů za 24 h, z čehož 3 500 tvořila nákladní vozidla a
9 782 osobní a jednostopá vozidla. Přepočet pro rok 2013 byl proveden pomocí koeficientů
vývoje intenzit dopravy dle TP 225 (II. vydání). Výhledové intenzity dopravy pro rok 2040 na
tomto úseku jsou převzaty z Aktualizace prognózy dopravního zatížení D11/R11 v úseku
Hradec Králové - státní hranice ČR/PL (AF - Cityplan, Praha, 2012.).
Výhledové intenzity dopravy pro rok 2040 jsou uvedeny pro dva případy:
−

v případě realizace severní tangenty stoupne počet osobních vozidel z 10 189 voz./24 h
na 14 897 voz./24 h, počet nákladních vozidel klesne z 3 535 na 3 529,

−

pokud severní tangenta nebude realizována, klesne množství osobních vozidel z 10 189
voz./24 h na 1 905 voz./24 h, množství nákladních vozidel klesne z 3 535 voz./24 h na
351 voz./24 h.

Celkové množství emisí z přeložky silnice I/33 bude tedy záviset především na budoucí
realizaci celé severní tangenty. Vzhledem k tomu, že v posledních deseti letech bylo možné
sledovat výrazné zlepšování emisních charakteristik jednotlivých vozidel (ubývá automobilů
bez katalyzátorů, roste zastoupení vozidel splňujících nejpřísnější emisní limity), lze i přes
navýšení intenzity osobní dopravy v případě realizace severní tangenty očekávat jisté
zlepšení imisní situace. K tomu přispěje i zvýšení plynulosti provozu na komunikaci
(zkapacitnění okružní křižovatky, odstranění úrovňového železničního přejezdu). Vyšší
snížení lze proto předpokládat především u emisí uhlovodíků, které jsou spojeny právě s
kongescemi a plynulostí dopravy.
Pro zhodnocení vlivů na ovzduší byla zpracován modelový výpočet dle metodiky Symos97.
Intenzity dopravy jsou uvedeny v následující tabulce:
osobní vozidla / 24 h

nákladní vozidla / 24 h

Rok 2013
úsek silnice I/33 mezi OK Plotiště a křižovatkou se
silnicí III/3253
Rok 2040 - stav se severní tangentou

10 189

3 535

úsek silnice od OK Plotiště k okružní křižovatce v
km 0,775
Rok 2040 - stav bez severní tangenty

14 897

3 529
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úsek silnice od OK Plotiště k okružní křižovatce v
km 0,775

1 905

351

Model řeší imisní situaci ve vzdálenosti 100 m od osy komunikace.
Koncentrace imisí byly počítány ve výšce 3 m nad zemí.
Byla řešena varianta se severní tangentou.
Modelování imisní situace
Látka

Příspěvek I/33
2015

Příspěvek
přeložky I/33
2040

5ti letý
průměr
2009 - 13

Jednotka

Imisní
limit

roční průměr NO2

1,2

0,4

23,0

40 µg/m

3

roční průměr PM10

0,25

0,1

26,0

40 µg/m

3

roční průměr PM2,5

0,11

0,03

21,0

25 µg/m

3

roční průměr benzen

0,01

0,002

1,4

5 µg/m

3

0,005

0,0024

1,19*

1 ng/m

roční průměr
benzo(a)pyren

3

* Problematika překročení imisního limitu je podrobně komentována v kap. C.2.1.
Dílčí závěr: vliv na ovzduší a klima
Výstavba posuzovaného záměru bude spojena s navýšením množství emisí škodlivin do
ovzduší. Bude se jednat zejména o výfukové plyny dopravních a stavebních mechanismů,
dále pak o prachové částice např. z ploch zařízení staveniště a skládek sypkých materiálů.
Veškeré tyto vlivy budou časově omezené pouze na období výstavby a je možné je účinně
eliminovat řadou opatření (např. používáním stavebních mechanismů v odpovídajícím
technickém stavu, realizace stavebních prací v co nejkratším možném termínu, čištění
komunikací, minimalizací plošného rozsahu zařízení stavenišť, skrápění ploch zařízení
stavenišť, komunikací a skládek sypkého materiálu v suchém období roku).
Po uvedení záměru do provozu se nepředpokládá výrazné navýšení intenzity provozu na
předmětné komunikaci. Vzhledem k trendu postupného zlepšování emisních charakteristik
jednotlivých vozidel lze i přes navýšení dopravních intenzit osobních a jednostopých vozidel
v případě realizace severní tangenty konstatovat, že dojde ke snížení množství emisí do
ovzduší oproti současnému stavu. K tomuto snížení přispěje i zvýšení plynulosti provozu na
komunikaci, a to zejména u emisí uhlovodíků. Tento vliv lze z dlouhodobého hlediska
hodnotit jako příznivý.
Ovlivnění klimatických poměrů v důsledku výstavby a provozu záměru se nepředpokládá.
Pro období výstavby lze vliv hodnotit jako mírně nepříznivý, z dlouhodobého hlediska se
však předpokládá vliv pozitivní.
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D.I.3 Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické
charakteristiky

Období výstavby
Etapa výstavba bude zdrojem hluku, který může ovlivnit akustické poměry v území. Hluk
šířící se ze staveniště je závislý na množství, umístění, druhu a stavu používaných
stavebních strojů, počtu pracovníků v jedné směně, druhu prováděných prací, organizaci
práce i snaze vedení hluk co nejvíce omezit. Všechny tyto parametry nezůstávají konstantní,
ale mohou se zásadním způsobem měnit v závislosti na okamžitém stadiu výstavby.
Pro realizaci stavebních prací budou používány běžné stavební stroje - jedná se o běžnou
stavební činnost prováděnou běžnými technologiemi, které významně neovlivní životní
prostředí v blízkém okolí a předpokládá se, že zvuková kulisa pracujících zemních,
dopravních a stavebních strojů nepřekročí přijatelnou hlukovou hranici. Zároveň se
nepředpokládá užívání všech uvedených mechanismů současně.
Vzhledem k tomu, že se v okolí posuzovaného záměru nenachází obytná zástavba, lze za
negativní ovlivnění hlukem považovat především dovoz stavebních materiálů a strojů na
staveniště. Dovoz stavebních materiálů a strojů bude realizován po stávajících
komunikacích, případně po již vybudovaných úsecích nové komunikace. Trasy pro dovoz
materiálů a strojů budou upřesňovány v dalších fázích projektové přípravy. Pro minimalizaci
negativního ovlivnění je možné zařadit účinná organizační opatření, např. vypínání motorů
stavebních a dopravních mechanismů v době jejich nečinnosti, koordinaci dovozu stavebních
materiálů a strojů na staveniště tak, aby byl uskutečněn v co nejkratším možném termínu.
Důležité je také vhodně volit trasy pro dovoz materiálů a strojů tak, aby se pokud možno
vyhýbaly obytné zástavbě.
Výše uvedené vlivy budou vázané pouze na období výstavby, proto je lze hodnotit jako
časově omezené.

Období provozu
Přeložka komunikace bude po uvedení do provozu představovat zdroj hluku působený
provozem vozidel na komunikaci. Ačkoliv se v případě realizace severní tangenty
předpokládá navýšení osobní dopravy na posuzované přeložce, zvýšením plynulosti provozu
(omezení zastavování a rozjíždění vozidel) se nepředpokládá výrazné navýšení hlučnosti v
okolí záměru. Šíření hluku z komunikace bude možné eliminovat např. ozeleněním násypů
silničního tělesa. Vzhledem k tomu, že záměr neprochází obytnou zástavbou, nepředpokládá
se potřeba realizace zvláštních protihlukových opatření.
Pro podrobné objasnění problematiky vlivů hluku byla zpracována Akustická studie (příloha)
s následujícími závěry:
Pro zpracování akustické studie byl použit programový produkt Hlukplus Profi 10.
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Tento program zohledňuje Novelu metodiky pro výpočet hluku silniční dopravy, M. Liberko a
kol., 2004 a Výpočet hluku z automobilové dopravy, Manuál 2011, M. Liberko, L. Ládyš, ŘSD
Praha, listopad 2011. Dále vychází z dokumentů: Technické podmínky 189 Stanovení
intenzit na pozemních komunikacích, EDIP, s.r.o., 2007 a Technické podmínky 219
Dopravně inženýrská data pro kvantifikaci vlivů automobilové dopravy na životní prostředí,
EDIP 2010.
V posuzovaném prostoru převažují vlivy hluku silnic I. třídy, a proto pro chráněný venkovní
prostor ostatních staveb lze uvažovat hlukový limit LAeq = 60 dB(A) pro den a LAeq = 50 dB(A)
pro noc, pro chráněný ostatní venkovní prostor lze uvažovat hlukový limit LAeq = 60 dB(A) pro
den i pro noc.
Byly stanoveny referenční body v nejbližších chráněných venkovních prostorech ostatních
staveb a chráněných venkovních prostorech, ve kterých byl proveden výpočet ekvivaletních
hladin hluku s následujícími výsledky:

Ekvivalentní hladiny hluku v referenčních bodech
Provoz - den
T A B U L K A

Č.
112
3-

výška
3.0
6.0
3.0
3.0

B O D Ů

Souřadnice
1295.8; 209.1
1295.8; 209.1
1294.6; 218.7
659.2; 456.1

V Ý P O Č T U

doprava
48.5
50.0
49.3
52.4

LAeq (dB)
průmysl

( D E N )

celkem
48.5
50.0
49.3
52.4

limit
60
60
60
60

měření

Provoz - noc
T A B U L K A

Č.
112
3-

výška
3.0
6.0
3.0
3.0

B O D Ů

Souřadnice
1295.8; 209.1
1295.8; 209.1
1294.6; 218.7
659.2; 456.1

V Ý P O Č T U
LAeq (dB)
doprava průmysl
41.6
43.0
42.3
45.4

( N O C )

celkem
41.6
43.0
42.3
45.4

limit
50
50
60
50

měření

Ve dne budou očekávané hladiny hluku v nejbližším chráněném venkovním prostoru
ostatních staveb o 10 db nižší než stanovený limit a v chráněném venkovním prostoru budou
nižší o 10,7 dB. U provozního objektu budou hladiny hluku o 7,6 dB nižší než limit pro
chráněný venkovní prostor ostatních staveb.
V noci budou očekávané hladiny hluku v nejbližším chráněném venkovním prostoru
ostatních staveb o 7 db nižší než stanovený limit a v chráněném venkovním prostoru budou
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nižší o 17,7 dB. U provozního objektu budou hladiny hluku o 4,6 dB nižší než limit pro
chráněný venkovní prostor ostatních staveb.
Výstavba - den
T A B U L K A

Č.
112
3-

výška
3.0
6.0
3.0
3.0

B O D Ů

Souřadnice
1295.8; 209.1
1295.8; 209.1
1294.6; 218.7
659.2; 456.1

V Ý P O Č T U

doprava
29.5
30.9
30.1
30.8

LAeq (dB)
průmysl
56.4
56.4
57.1
54.2

( D E N )

celkem
56.4
56.4
57.2
54.2

limit
60-65
60-65
60-65
60-65

měření

Během výstavby budou nejvyšší očekávané hladiny hluku o 2,8 dB nižší než hygienický limit
hluku pro období 6-7 hod a 21-22 hod a o 7,8 dB nižší než hygienický limit hluku pro období
7 - 21 hod.
Výstavba (resp. provádění hlučných prací) v noci se v této fázi přípravy nepředpokládá.
Prostor mimo RB je dostatečně charakterizován ve výkresech pásem hluku pro jednotlivé
situace.
Na základě provedeného modelování akustické situace bylo zjištěno, že legislativní
hygienické limity hluku budou bezpečně plněny.
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Dílčí závěr: vliv na hlukovou situaci
Etapa výstavby bude zdrojem hluku, který může ovlivnit akustické poměry v území.
Vzhledem k tomu, že staveniště se nenachází v blízkosti obytné zástavby, lze za negativní
ovlivnění hlukem považovat především dovoz stavebních materiálů a strojů na staveniště.
Trasy pro dovoz materiálů na staveniště budou upřesňovány v dalších fázích projektové
přípravy, budou realizovány po stávajících komunikacích, případně po již vybudovaných
úsecích nové komunikace. Trasy budou voleny přednostně mimo území s obytnou
zástavbou, v tomto případě po silnicích I. tř. a dálnici. Množství hluku lze omezovat
zařazením různých organizačních opatření, jedná se např. o vypínání motorů stavebních a
dopravních mechanismů v době jejich nečinnosti, koordinaci dovozu stavebních materiálů a
strojů na staveniště tak, aby byl uskutečněn v co nejkratším možném termínu.
Vlivy spojené obdobím výstavby budou mírně nepříznivé, časově a územně omezené.
Po dokončení stavby bude provoz na komunikaci tvořit zdroj hluku. V případě realizace
severní tangenty je možné očekávat mírný nárůst osobní dopravy, avšak vzhledem k zvýšení
plynulosti provozu (omezení zastavování a rozjíždění vozidel) se nepředpokládá výrazné
navýšení hlučnosti v okolí záměru.
Vliv na hlukovou situaci lze hodnotit jako mírně nepříznivý, časově a územně omezený.

D.I.4 Vlivy na povrchové a podzemní vody
Vliv na povrchové a podzemní vody lze obecně rozdělit na ovlivnění odtokových poměrů v
zájmovém území a ovlivnění jakosti vod.
Vliv na odtokové poměry v území
Období výstavby
Výstavba navrženého záměru zasáhne do záplavového území Melounky. V této oblasti není
doporučeno zřizovat plochy zařízení staveniště. Pro případ povodňových situací je
doporučeno vypracovat před zahájením stavebních prací povodňový plán a v případě
nutnosti podle něj postupovat. Zhoršení odtokových poměrů může představovat např. pád
stavebních mechanismů nebo materiálů do koryta vodního toku, a tím snížení průtočného
profilu. Jedná se však o nestandardní situace v případě havárie, jejichž riziko není příliš
pravděpodobně a je rychle napravitené.
Období provozu
Po uvedení záměru do provozu zůstane křížení Melounky zachováno ve stávajícím stavu,
pro převedení jejího bezejmenného přítoku bude vybudován nový propustek.
Vzhledem k tomu, že v zájmovém území dojde k nárůstu podílu zpevněných ploch, dojde i ke
zrychlení odtoku dešťových vod z území. Mezi tratí a OK Plotiště bude voda z vozovky a
nových příkopů svedena směrem k OK a v prostoru OK do odvodnění této křižovatky. Mezi
tratí a OK v km 0,775 bude voda z vozovky a příkopů svedena do stávajícího příkopu v km
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0,712. Mezi OK v km 0,775 a koncem přeložky silnice I/33 bude povrchová voda svedena do
příkopů podél stávající silnice I/33 a přes ně do Melounky.
Převážná část trasy je vedena v násypu, nepředpokládá se proto výrazné ovlivnění
podzemních vod.
Vliv na jakost vod
Období výstavby
Negativní ovlivnění jakosti vod během výstavby záměru může být způsobeno dvěma
hlavními způsoby:
−

únikem závadných látek do horninového prostředí (ropné látky ze stavebních
mechanismů),

−

únikem závadných látek do vodních toků nebo kanalizace (ropné látky, zemina, stavební
materiály, vypouštění odpadních vod),

Výše uvedené možnosti znečištění vodního prostředí mohou nastat především v důsledku
nestandardních a havarijních stavů, tedy zejména v důsledku technické závady či selhání
lidského faktoru.
S odpadními vodami vznikajícími v rámci zařízení staveniště (sociální zařízení) bude
nakládáno v souladu s nařízením vlády č. 61/2003 Sb., nepředpokládá se proto, že by
negativně ovlivňovaly jakost okolních povrchových a podzemních vod.
Pro eliminování výše uvedených faktorů je zapotřebí dbát na dodržování pracovní kázně,
udržování stavebních mechanismů v řádném technickém stavu a dodržovat zásady pro práci
s látkami závadnými pro vodní prostředí. Pokud by i přes tato organizační opatření došlo k
úniku nebezpečných látek do vodního či horninového prostředí, je zapotřebí postupovat
podle schváleného havarijního plánu.
Období provozu
Dešťové vody odtékající z povrchu komunikace jsou v důsledku provozu vozidel a údržby
znečišťovány různými látkami. Za běžných okolností tvoří nejvýznamnější složku znečištění
posypové látky pro zimní údržbu (např. NaCl), dále úniky ropných produktů z projíždějících
vozidel (pohonné hmoty, maziva, hydraulické oleje, úkapy a oděry z automobilů).
Odvodnění nově vybudované přeložky bude napojeno na stávající odvodnění OK Plotiště a
stávající silnice I/33. Riziko znečištění povrchové vody z vlastního provozu na silnici není
žádným způsobem zvýšené oproti stávajícímu stavu. Zvýšením bezpečnosti silničního
provozu na nově zbudované přeložce se sníží riziko dopravních nehod a s nimi spojeným
únikem nebezpečných látek do okolí.
Dílčí závěr: vliv na povrchové a podzemní vody
Jako možné negativní vlivy na odtokové poměry v zájmovém území a jakost podzemních a
povrchových vod lze chápat především nestandardní a havarijní situace, ke kterým by mohlo
dojít především v období výstavby. Z hlediska odtokových poměrů může dojít např. pádem
mechanismů nebo stavebních materiálů do koryta vodního toku k zmenšení průtočného
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profilu, jakost vod může být dále ovlivněna únikem závadných látek do okolního prostředí.
Rizika je možné velmi účinně eliminovat zejména dodržováním pracovní kázně a udržováním
pracovních mechanismů v řádném technickém stavu. Pokud k havarijní situaci dojde, je
nutné postupovat podle předem schváleného havarijního plánu.
Po uvedení záměru do provozu dojde ke zrychlení odtoku dešťových vod z území. Riziko
znečištění povrchové vody v důsledku provozu na silnici se oproti stávajícímu stavu nezvýší.
Zvýšením bezpečnosti silničního provozu se sníží riziko dopravních nehod a s nimi spojeným
únikem nebezpečných látek do okolí.
Vlivy na povrchové a podzemní vody lze proto hodnotit jako mírně negativní, časově vázané
převážně na období výstavby záměru.

D.I.5 Vlivy na půdu
Zábor půdy patří k nejvýznamnějším vlivům spojených s budováním nových liniových staveb.
Vliv na půdy lze hodnotit zejména z těchto hledisek:
−

zábor půdy,

−

znečištění půdy,

−

změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy,

−

vlivy v důsledku ukládání odpadů.

Zábor půdy
Zemědělská půda
Výstavbou záměru dojde k záboru kvalitní zemědělské půdy, která je v současné době
intenzivně zemědělsky využívána. Jedná se převážně o ornou půdu, pouze okrajově o trvalé
travní porosty. V rámci studie byl předběžně určen rozsah potřebných trvalých záborů na
42 431,5 m2. Technické řešení záměru bylo zpracováno tak, aby byl zásah do přilehlých
volných pozemků pokud možno co nejmenší.
Dotčené zemědělské pozemky jsou převážně v soukromém vlastnictví, výjimečně pak ve
vlastnictví České republiky a Města Hradec Králové.
Skrytá ornice bude deponována v místě stavby a po výstavbě použita k rekultivaci dočasně
zabraných pozemků a k ohumusování ploch v rámci stavby.
Zemědělská půda, která bude záměrem dotčena, se nachází v okrajových částech
zemědělských pozemků. I přes rozsah zabírané půdy lze předpokládat, že nedojde k
výraznému ovlivnění obhospodařování okolních pozemků.
Lesní půda
Pro realizaci záměru nebude zapotřebí přistoupit k záboru lesní půdy.
Znečištění půdy
Riziko znečišťování půdy škodlivými látkami bude spojeno s obdobím výstavby i provozu.
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V období výstavby se jedná zejména o riziko úniku ropných látek v případě vzniku
havarijních situací. Pro zamezení možných negativních vlivů je zapotřebí, aby všechny
mechanismy pohybující se po staveništi byly v dokonalém technickém stavu a byly
pravidelně kontrolovány. Zároveň je třeba dbát na dodržování pracovní kázně.
V období provozu bude docházet k rozptylu kontaminantů z provozu do okolí, jedná se
zejména o posypové soli ze zimní údržby a aromatické a alifatické uhlovodíky vzniklé
především nedokonalým spalováním pohonných hmot. Kontaminaci půdy okolních pozemků
je možné poměrně účinně omezovat vhodně zvolenými výsadbami v okolí komunikace. Ty
zabraňují pronikání škodlivých látek do širšího okolí a vytvářejí podmínky pro biodegradaci
organických polutantů. Tyto dřeviny musí být odolné proti zasolení a emisím z automobilové
dopravy (zejména NOx).
Vliv na znečištění půdy lze hodnotit jako mírně nepříznivý, časově omezený dobou výstavby.
Znečištění půdy je možné účinně předcházet zařazením vhodných organizačních opatření.
Změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy
V rámci posuzovaného záměru dojde k vybudování poměrně rozsáhlých násypů potřebných
pro převedení komunikace přes železniční trať. Dojde tak k poměrně výraznému zásahu do
místní topografie. Svahy zemního tělesa budou ohumusovány a zatravněny, případně
osázeny vhodnými dřevinami, tím dojde k omezení eroze těchto svahů. Stabilita půdy v
širším okolí nebude výstavbou záměru negativně ovlivněna, nedojde k zvýšení erozního
rizika okolních pozemků.
Vlivy v důsledku ukládání odpadů
Specifikace množství a druhů odpadů vznikajících v průběhu výstavby je uvedena v
příslušné části tohoto oznámení. Za dodržování předpisů pro nakládání s odpady, které
vzniknou v průběhu stavby, včetně vyhovujícího způsobu jejich odstranění, odpovídá
zhotovitel stavby.
Během provozu nebude vznikat významné množství odpadů, bude se jednat zejména o
odpady vznikající při údržbě a úklidu komunikace a údržbě přilehlé vegetace.
Všechny odpady vzniklé v rámci výstavby i provozu budou shromažďovány, tj. dočasně
uloženy, na místech k tomu určených a dostatečně zabezpečených, a to pouze po dobu
nezbytně nutnou. Dále s nimi bude nakládáno v souladu s platnou legislativou. Při dodržení
podmínek daných platnou legislativou se nepředpokládají negativní vlivy na půdu v důsledku
ukládání odpadů.
Dílčí závěr: vliv na půdu
Pro výstavbu záměru bude nutné přistoupit k trvalému záboru půdy. Bude se jednat o
zemědělskou půdu (orná půda, TTP) a ostatní pozemky. Lesní půda nebude záměrem
dotčena. Technické řešení záměru bylo zpracováno s ohledem na minimalizaci zásahu do
přilehlých volných pozemků. Vzhledem k tomu, že se jedná o půdu v okrajových částech
zemědělsky využívaných pozemků, nedojde jejím záborem k významnému ovlivnění
obhospodařování okolní půdy.
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Riziko znečišťování půdního prostředí je spojeno v období výstavby s únikem závadných
látek především během havarijních situací. Proto je nutné, aby mechanismy pohybující se po
staveništi byly v dokonalém technickém stavu. Zároveň je třeba dbát na dodržování pracovní
kázně. V období provozu se předpokládá znečišťování půdy polutanty ze silniční dopravy a
údržby komunikace (posyp v zimním období, produkty nedokonalého spalování pohonných
hmot, úkapy ropných látek). Šíření těchto látek do širšího okolí lze poměrně účinně
předcházet výsadbami vhodných dřevin v okolí silnice.
Výstavbou komunikace (především násypů pro vybudování mostního objektu) dojde k
výrazné změně místní topografie. Svahy zemního tělesa budou ohumusovány a zatravněny,
případně osázeny vhodnými dřevinami pro zabránění eroze těchto svahů. Stabilita půdy na
okolních pozemcích nebude výstavbou záměru negativně ovlivněna, nedojde k navýšení
rizika eroze.
Nepředpokládá se negativní ovlivnění půdy v důsledku ukládání odpadů. Všechny odpady
vzniklé v období výstavby i provozu budou dočasně uloženy na místech k tomu určených a
dostatečně zabezpečených, a to pouze po dobu nezbytně nutnou. Dále s nimi bude
nakládáno v souladu s platnou legislativou.
Na základě výše uvedených skutečností lze celkový vliv na půdu hodnotit jako mírně
nepříznivý, s dlouhodobým účinkem.

D.I.6 Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Realizací záměru nedojde k ovlivnění geologických podmínek a horninového podloží. V
zájmovém území se nenacházejí chráněná ložisková území. V blízkosti se nachází plocha
cihlářských surovin Plotiště, dříve zde probíhala těžba sprašových hlín a spraší. Nenacházejí
se zde žádná oznámená důlní díla, ani zde nebyly zaznamenány vlivy důlní činnosti
(poddolovaná území, úložná místa těžebního odpadu).
Dílčí závěr: vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje
Nepředpokládá se vliv posuzovaného záměru na horninové prostředí a přírodní zdroje.
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D.I.7 Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Vlivy na flóru
Výstavbou záměru nedojde k zásahu do floristicky významných lokalit. Převážná část
zabíraných nezpevněných ploch je tvořena intenzivně zemědělsky využívanou půdou. V
daném území lze jako významnější hodnotit travino-bylinné, případně dřevinné porosty podél
vodotečí a doprovodnou zeleň podél stávající silnice I/33.
Ze širšího hlediska se však nejedná o významné porosty, po ukončení výstavby bude možné
jejich adekvátní nahrazení např. náhradními výsadbami za pokácené dřeviny. Předběžným
šetřením bylo k pokácení určeno přibližně 20 ks vzrostlým dřevin, převážně topolů černých
vlašských (Populus nigra 'Italica). V dalším stupni projektové přípravy bude zapotřebí
zpracovat v dotčené lokalitě podrobný dendrologický průzkum a určit rozsah zásahu do
mimolesní zeleně, včetně vyhodnocení významu a perspektivy dotčených dřevin.
Botanický průzkum v zájmové lokalitě byl zpracován komplexně za použití standardních
floristických metod. K jeho vypracování byly využity, kromě zjištěných aktuálních dat, také
údaje z aktualizovaného mapování biotopů AOPK ČR. Na základě podrobného terénního
průzkumu, který probíhal v jarních měsících roku 2015, lze celkově konstatovat, že zájmové
území představuje mozaiku antropogenních stanovišť s mírnou až silnou ruderalizací. Bylo
zjištěno, že se plánovaná stavba dotkne především rostlinných společenstev s výskytem
běžných druhů rostlin, které se přirozeně vyskytují na řadě analogických ploch v okolí.
Nebyly zde nalezeny druhy, které by byly vysloveně vzácné, ohrožené nebo reliktní a
z tohoto důvodu by nemělo dojít k výrazně negativnímu ovlivnění flóry v zájmovém území.
Stavebními pracemi budou v zájmovém území oslabeny existující ekologické vazby, to
výrazně přispěje k redukci stávajících rostlinných populací. Po dokončení stavby může dojít
k šíření zavlečených invazních druhů (Aster lanceolatus et spp., Impatiens glandulifera, Acer
negundo, Reynoutria spp., Solidago spp. aj.) a expanzivních taxonů (Sambucus nigra,
Calamagrostis epigejos, Urtica dioica aj.), což může způsobit negativní změny společenstev
v zájmovém území a v okrajových úsecích v celé ose zájmového území. Kácením a
terénními úpravami dojde k narušení přirozeného vývoje půdy (oslunění, dehydratace),
zejména humusového profilu a obnažené plochy se stanou zdrojem šíření invazních taxonů
a expanzivních taxonů. Z tohoto důvodu je důležité monitorovat potenciálně negativní jevy ve
vztahu k záměru a důrazně prosazovat vhodná kompenzační opatření.

Vlivy na faunu
Vzhledem k tomu, že koridor navržené komunikace prochází po okraji urbanizovaných ploch,
nepředpokládá se zde výskyt významnějších druhů živočichů. Výjimku pak tvoří závěr trasy,
kde silnice překonává vodní tok Melounku. Zde nebylo možno vyloučit zvýšený výskyt
obojživelníků, a to především v období jejich migrace. V místě křížení Melounky bude
provedena pouze rekonstrukce krytu stávající vozovky, podmínky pro migraci živočichů se
zde po uvedení záměru do provozu nezmění.
Zvýšené pozornosti je třeba dbát zejména v průběhu provádění zemních prací. Důležité je
načasování stavebních prací mimo období snížení mobility živočichů a hnízdění ptáků. Je
vhodné na stavbě zajistit biologický dozor a v případě potřeby postupovat podle jeho
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doporučení (např. instalace zábran proti vstupu obojživelníků). V případě vhodného
načasování stavebních prací lze negativní účinky na faunu vyloučit či výrazně minimalizovat.
Zjištěné druhy bezobratlých patří většinou mezi druhy běžně rozšířené po celém území
našeho státu od nížin do hor. Z řádu brouků (Coleoptera) se během terénních exkurzí zjistily
některé cenné druhy střevlíkovitých brouků. Jde o druhy střevlík Scheidlerův (Carabus
scheidlerii ssp helleri), Jde o druh nivních luk a otevřených biotopů náhodně, využívají
ekotonu krajových částí polních kultur. Doporučujeme provedení monitoringu v lokalitě a to
po dobu alespoň tří let před zahájení stavebních prací. Výsledky potom upřesní rozsah
opatření zamezujících negativnímu vlivu komunikace.
V následující tabulce jsou uvedeny zvláště chráněné druhy živočichů a negativní vlivy, které
mohou ovlivňovat jedince nebo populace těchto živočichů v průběhu zahájení výstavby
záměru.
Předpokládaný negativní
záměru na uvedený druh

Druh
střevlík
(Carabus
helleri)

Scheidlerův
scheidlerii ssp

svižník
polní
campestris)
ropucha
viridis)*
ještěrka
agilis)

(Cicindela

zelená

obecná

(Bufo

(Lacerta

vliv

Úroveň negativního vlivu

likvidace biotopu a jedinců, střet s
vozidlem

-1

likvidace biotopu a jedinců, střet s
vozidlem

-1

automobilová doprava,
konstrukční
prvky
komunikace

-1

nevhodné
stavby

nevhodné konstrukční prvky stavby
komunikace

-1

ledňáček říční (Alcedo athis)

střet s vozidlem

-1

křeček
cricetus)

likvidace biotopu a jedinců, střet s
vozidlem

-1

polní

(Cricetus

Popis úrovně negativního vlivu (0 – bez vlivu, -1 mírný negativní vliv možný eliminovat zvláštními
opatřeními, -2 významný negativní vliv obtížně řešitelný zvláštními opatřeními)

Výskyt druhu skokan hnědý (který není zvláště chráněným druhem, ale je cenným druhem
lokality) je pouze náhodný označený jako potravní potulka.
Druh ropucha zelená využívá podstatně intenzivněji lokalitu především na zemědělsky
obhospodařovaných plochách. K jejímu rozmnožování na lokalitě nedochází. Lokalitu
využívá jednak jako potravní biotop a jednak územím migruje z důvodu rozmnožování. Proto
doporučujeme provedení monitoringu a to po dobu alespoň tří let před zahájení stavebních
prací. Výsledky potom upřesní rozsah opatření zamezujících negativnímu vlivu.
Ještěrka obecná žije na lokalitě v omezené populaci na výhřevných místech, na okrajích
zemědělských ploch. Důležité bude vyvarovat se nebezpečných konstrukčních prvků stavby,
které by mohly vytvářet pasti, a tím být nebezpečné pro populaci druhu v území.
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Ledňáček říční může být ohrožen projíždějícími automobily na mostku přes Melounku. Proto
je nutné vhodnou konstrukcí prvků mostku této možnosti zabránit. Tím dojde také k ochraně
dalších druhů drobných pěvců, kteří se v blízkosti mostku mohou pohybovat.
Křeček polní je druhem, který se v území vytváří kolonii. Nory si vyhrabává v okraji polních
cest i silnic. V nočních hodinách se pohybuje také po silnici. Při oslnění vozidlem se snaží na
zdroj zaútočit a tím dojde nutně ke srážce. Vzhledem k rozsahu populace a populační
dynamice druhu, je nutné provést monitoring před zahájením stavebních prací, zjištěné
jedince, kteří by mohli být ohroženi je nutné transferovat mimo možnost ohrožení. Dále je
nutné umožnit migraci jedinců v rámci populace, tím zamezit ohrožení inbreedingem.
V neposlední řadě je třeba přizpůsobit některé konstrukční prvky stavby zamezující vstup
jedinců na vozovku specifikům tohoto druhu.
V následující tabulce jsou uvedena možná opatření snižující negativní vliv záměru na zvláště
chráněné živočichy.

Druh

Možná opatření snižující negativní vliv výstavby
záměru a provozu záměru na jednotlivce a
populace zvláště chráněných (nebo cenných
druhů v území) druhů.

střevlík Scheidlerův (Carabus scheidlerii
ssp helleri)*

Omezení možnosti vstupu na komunikaci. Správná
konstrukce prvků komunikace.

svižník polní (Cicindela campestris)

Omezení možnosti vstupu na komunikaci. Správná
konstrukce prvků komunikace.

ropucha zelená (Bufo viridis)*

Omezení možnosti vstupu na komunikaci. Správná
konstrukce prvků komunikace.

ještěrka obecná (Lacerta agilis)

Správná konstrukce prvků komunikace.

ledňáček říční (Alcedo athis)

Nutnost zabránit srážce s automobily na mostku přes
Melounku

křeček polní (Cricetus cricetus)*

Průzkum lokality před zahájením prací. Tranfer
jedinců ohrožených stavbou. Zamezení vstupu
jedinců na vozovku po uvedení komunikace do
provozu. Umožnění migrace.

U druhů označených * doporučeno provedení samostatného průzkumu v délce alespoň tří
vegetačních období před konečným technickým řešením stavby. Průzkum doporučí rozsah
opatření na komunikaci a zároveň bude podkladem pro výjimku z ochranných podmínek.
Při dodržení uvedených opatření lze předpokládat minimální negativní vliv záměru na rostliny
a rostlinná společenstva a na chráněné druhy živočichů a jejich populací. Veškerá opatření,
která by mohla představovat zásah do ochranných podmínek zvláště chráněných druhů musí
být provedena v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny (na základě výjimky).

Vlivy na ekosystémy
Z ekosystémů jsou v zájmovém území zastoupeny především přeměněné původní plochy
charakteru ekosystémů zemědělsky využívaných ploch a jejich okraje. Plochy jsou celkem
dobře odlišeny hraničními útvary. Nelze předpokládat významný (negativní vliv) na cenné
typy ekosystémů.
eko

80

team

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

I/33 Plotiště - Odstranění úrovňového přejezdu na trati č. 41

Dílčí závěr: vliv na floru, faunu a ekosystémy
Výstavbou záměru nedojde k zásahu do floristicky významných lokalit. Převážná část
zabíraných nezpevněných ploch je tvořena intenzivně zemědělsky využívanou půdou.
V daném území lze jako významnější hodnotit travino-bylinné, případně dřevinné porosty
podél vodotečí a doprovodnou zeleň podél stávající silnice I/33. Ze širšího hlediska se však
nejedná o významné porosty.
V zájmovém území se nepředpokládá výskyt významnějších druhů živočichů. Výjimku tvoří
závěr trasy, kde lze v okolí Melounky předpokládat zvýšený výskyt obojživelníků, a to
především v období jejich migrace. K negativnímu ovlivňování může docházet především
během provádění stavebních prací, po uvedení přeložky do provozu se křížení vodoteče
oproti stávajícímu stavu nezmění.
Významnějšími ekosystémy prochází trasa v místě křížení vodotečí, zejména pak Melounky
v závěru přeložky. Negativní ovlivnění zde lze očekávat především v období výstavby, a to
pojezdy těžké mechanizace mimo těleso nové komunikace, případně během vzniku havárie.
Je proto zapotřebí, aby v těchto hodnotnějších lokalitách nebyly zřizovány plochy zařízení
staveniště a byly zde minimalizovány plochy dočasných záborů. Zároveň je nutné zde omezit
pohyb pracovní mechanizace.
Vliv záměru na floru, faunu a ekosystémy lze na základě výše uvedených skutečností
hodnotit jako mírně nepříznivý, časově a územně omezený.
D.I.8 Vlivy na krajinu včetně ovlivnění krajinného rázu
Podle Koncepce ochrany přírody a krajiny Královéhradeckého kraje spadá zájmové území
do oblasti s nejmenší zachovalosti krajinného rázu. Podle podrobnějšího členění (Míchal,
1997) je možné území zařadit do kategorie A0 - krajina zcela přeměněná člověkem,
antropogenní. Jedná se o krajinu silně pozměněnou civilizačními zásahy, dominují zde
industriální a agroindustriální prvky. Na charakteru krajiny se současně podílí i vliv dopravní
infrastruktury - okružní křižovatka, silnice I/33 a I/35, železnice. Jako mírně pozitivní prvky z
hlediska krajinného rázu lze hodnotit mimolesní zeleň a přítomnost drobných vodotečí.
Záměr ovlivní pohledové poměry v krajině především rozsáhlými násypy, které budou
vybudovány pro zajištění převedení komunikace přes železniční trať, dále pak výstavbou
nové okružní křižovatky v km 0,775. Vzhledem k charakteru okolní krajiny se však nejedná o
vliv významný, bude možné ho eliminovat vhodně zvolenými vegetačními úpravami.
Od křižovatky v km 0,775 až do konce navržené přeložky prochází komunikace v rovině a
částečně v souběhu se stávající komunikací, nebude zde tedy z hlediska vlivu na krajinu
působit jako nový negativní prvek.
Dílčí závěr: vliv na krajinu
Vliv na krajinu lze na základě výše uvedených skutečností hodnotit jako mírně negativní,
dlouhodobý.
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D.I.9 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
S realizací záměru nebudou spojeny žádné demolice objektů.
V zájmovém území nebyla zjištěna přítomnost památkově chráněného území, národních
kulturních a kulturních památek. Přibližně 300 m jihozápadně od stávající okružní křižovatky
se nachází kulturní nemovitá památka Mírová prachárna u Svobodných Dvorů. Památka
nebude výstavbou záměru negativně ovlivněna.
V zájmovém území nejsou evidovány významné archeologické lokality. Jedná se však o
území s archeologickými nálezy, existuje zde tedy pravděpodobnost výskytu archeologických
nálezů. Investor je proto povinen respektovat požadavky památkové péče z hlediska
archeologických průzkumů a nálezů daných zákonem č. 20/1987 Sb. o státní památkové
péči, v platném znění. Zejména se jedná o povinnost stavebníka oznámit záměr stavby v
území s archeologickými nálezy a umožnit provedení záchranného výzkumu.
Dílčí závěr: vliv na hmotný majetek a kulturní památky
Výstavba navržené přeložky nevyvolá demolice žádných objektů, nedojde k ovlivnění
kulturních a národních kulturních památek ani k zásahu do památkově chráněného území.
Zájmové území je územím s archeologickými nálezy, je proto třeba respektovat požadavky
památkové péče z hlediska archeologických průzkumů a nálezů daných zákonem č.
201/1987 Sb., v platném znění.
Na základě výše uvedených informací lze konstatovat, že záměr neovlivní hmotný majetek a
kulturní památky.
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D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska
jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
Souhrnné hodnocení jednotlivých vlivů záměru, které bylo v rámci tohoto oznámení
provedeno, je uvedeno v následující tabulce.
Souhrn hodnocení významnosti vlivů
Vliv

Hodnocení vlivu

Vliv na obyvatelstvo

vliv mírně prospěšný, dlouhodobý

Vliv na ovzduší a klima

vliv
krátkodobě
mírně
nepříznivý,
dlouhodobého hlediska mírně prospěšný

Vliv na hlukovou situaci

mírně nepříznivý, časově a územně omezený

Vliv na povrchové podzemní vody

mírně nepříznivý, časově omezený

Vliv na půdy

mírně nepříznivý, dlouhodobý

z

Vliv na horninové prostředí a přírodní bez vlivu, případně nevýznamný vliv
zdroje
Vliv na floru, faunu a ekosystémy

mírně nepříznivý, časově a územně omezený,
kompenzovatelný

Vliv na krajinu

mírně negativní, dlouhodobý, kompenzovatelný

Vliv na hmotný majetek a kulturní památky bez vlivu
Z výše provedených hodnocení vyplývá, že záměr vzhledem k svému charakteru a umístění
nebude představovat výrazné negativní ovlivnění životního prostředí a zdraví obyvatel.
Veškeré nepříznivé vlivy spojené s realizací záměru budou mít pouze lokální charakter,
převážná část z nich bude vázána především na období výstavby záměru.
Z významnějších negativních vlivů s dlouhodobým trváním je možné vyzdvihnout vliv na
zábor půdy, případně i vliv na krajinný ráz. Z hlediska zásahu do ZPF dojde k záboru
poměrně hodnotné zemědělské půdy. Technické řešení záměru však bylo navrženo s
ohledem na minimalizaci těchto záborů, trasa nově navržené komunikace je vedena po
okrajových částech zemědělských pozemků, neočekávají se tedy zásadní problémy v jejich
obhospodařování a tím ani s využitím okolního území.
Z hlediska krajinného rázu se nejedná o území se zvýšenými požadavky na jeho ochranu,
navržený záměr by proto neměl být z důvodu ochrany krajinného rázu omezován. Na druhé
straně je vhodné požadovat řádné ozelenění záměru krycí zelení ve formě dřevin v patě
svahů a keřů na svazích a zachování stávající krycí zeleně u průmyslové zóny. Dostatečný
rozsah dřevinné zeleně patří navíc k základním kompezačním opatřením dle zákona o
ochraně ovzduší.
Naproti tomu bude záměr působit pozitivně zejména svým vlivem na obyvatelstvo, případně i
na stav ovzduší. To je spojeno především se zvýšením plynulosti a bezpečnosti provozu na
předmětné komunikaci, na okružní křižovatce i na komunikacích souvisejících (I/35, I/11), ke
kterému dojde zkapacitněním okružní křižovatky Plotiště a zajištěním mimoúrovňového
křížení železniční trati.
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Ostatní z případných negativních vlivů budou vázány především na období výstavby. Po
ukončení stavebních prací bude docházet k postupnému vymizení těchto vlivů. Většinu
předpokládaných negativních vlivů bude možné více či méně účinně eliminovat zařazením
vhodných organizačních a technických opatření, která jsou popsána v příslušných částech
tohoto oznámení.
Na základě výše uvedených skutečností lze při dodržení všech navržených opatření
považovat záměr z hlediska vlivu na životní prostředí za akceptovatelný.
Možnosti přeshraničních vlivů
Možné významné nepříznivé vlivy přesahující státní hranici nepřipadají v úvahu a to z
důvodu dostatečné vzdálenosti od státní hranice.
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Možnost vzniku havárií
Při provozu navrhovaného záměru 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 záměr vybaven
svodidly na příslušných místech dle technických norem.
Záměr bude vybaven takovým systémem odvodnění, který umožní zachycení a odstranění
případného havarijního znečištění před jeho vstupem do recipientu (havarijní uzávěry, DUN,
výústní objekty osazené resp. s možností osazení norné stěny).
Následná opatření
Nepožadují se.
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D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí
Součástí záměru je plnění opatření pro prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů záměru vlivů na životní prostředí. Tato opatření vyplývají z legislativy,
resp. stanovují metody a postupy, jak legislativní požadavky splnit.
"Metodické sdělení Ministerstva životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní
prostředí a integrované prevence pro držitele autorizace dle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o
posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů" z 6.3.2015 Č.j.:
18130/ENV/15 výslovně požaduje uvedení těchto podmínek v kapitole B.I.6 Stručný popis
technického a technologického řešení záměru. V této kapitole jsou také tato opatření
uvedena.
Pro zachování kontinuity procesu EIA (pokračování příslušné kapitoly z oznámení) jsou na
tomto místě opatření zopakována s tím, že opatření vyplývající z legislativy, resp. stanovující
metody a postupy, jak legislativní požadavky splnit, bude nutno v další fázi z této kapitoly
vypustit.
Pro prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru jsou
navržena následující opatření:
Období přípravy stavby
Ochrana vod
•

Bude provedeno zabezpečení objektů, ve kterých se nakládá se závadnými látkami
(paliva, oleje a ostatní provozní kapaliny automobilů a dalších stavebních mechanismů)
proti jejich únikům do okolí.

•

Proti únikům závadných látek budou zabezpečeny prostory určené pro shromažďování
nebezpečných odpadů.

•

Vypracovat a před předložením ke schválení vodoprávním úřadem projednat s
příslušným správcem toku „Plán opatření pro případ havárie" zpracovaný dle vyhl. 5.
450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech
havarijního plánu.

•

Plán organizace výstavby bude zohledňovat záplavová území a možnost vzniku
povodňových situací. Místa křížení komunikace s vodními toky nesmí způsobit zhoršení
odtokových poměrů, což bude projednáno se správcem příslušného vodního toku.
Související práce budou prováděny v souladu se schváleným havarijním a povodňovým
plánem pro dobu výstavby.

•

Zpracovat hydrogeologický průzkum, jehož součástí bude vliv staré ekologické zátěže v
lokialitě ČKD na možnost existence kontaminovaných zemin v lokalitě záměru.

Ochrana půdy a horninového prostředí
•

Odnětí půdy ze ZPF - samostatnou žádostí požádat o vydání souhlasu s vynětím.

•

Bude zpracován plán účelného využití kulturních vrstev půdy.

Odpady
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V následujících stupních projektové dokumentace zohlednit množství, kategorie a počet
druhů odpadů, které budou vznikat při provozu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o
odpadech a o změně některých dalších zákonů, věznění pozdějších předpisů, zejména
pak jejich shromažďování dle jednotlivých druhů, kategorií a skutečných vlastností

Ochrana přírody a krajiny
•

Pro kácení dřevin rostoucích mimo les bude požádán orgán ochrany přírody o povolení
ke kácení, v souladu s § 8 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.

•

Pro zásah do VKP (údolní niva, vodní tok) bude požádán o stanovisko k zásahu do VKP
příslušný orgán ochrany přírody.

•

Minimalizovat plošný rozsah dočasných záborů, mezideponií a ploch zařízení staveniště.
Minimalizovat negativní dopady stavebních prací na vodní toky a jejich bezprostřední
okolí (jen nezbytné pojezdy, neparkovat, neumisťovat zařízení staveniště, stavební
materiál apod.).

•

Bude proveden samostatný průzkum chráněných druhů živočichů v délce alespoň tří
vegetačních období před konečným technickým návrhem stavby. Průzkum stanoví
charakter a rozsah opatření na komunikaci a zároveň bude podkladem pro výjimku z
ochranných podmínek.

•

Návrh vegetačních úprav bude obsahovat vyšší dřeviny v patách násypů, keře na
svazích a náhradu kácené krycí zeleně.

Ochrana kulturních památek
•

stavebník buď písemně, nebo elektronickou formou oznámí svůj záměr Archeologickému
ústavu AV ČR, Praha, v.v.i. (mailto: oznameni@arup.cas.cz")

•

stavebník již v době přípravy stavby zkontaktuje některé z archeologických pracovišť,
které jsou v dotčeném území oprávněny k provádění záchranných archeologických
výzkumů (dále jen ZAV) a zde s ním bude ještě před vydáním příslušného povolení,
nejpozději však před zahájením zemních prací, uzavřena dohoda o podmínkách, za
jakých bude ZAV v prostoru stavby proveden. V případě, že mezi stavebníkem a
oprávněnou institucí nedojde k dohodě, určí podmínky výzkumu krajský úřad. Soupis
institucí oprávněných k provedení ZAV
•

Archeologický ústav, Letenská 4, 118 01 Praha

•

Muzeum východních Čech, Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

•

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově, Okružní
418, 551 01 Jaroměř-Josefov

•

zhotoviteli výzkumu stavebník poskytne dokumentaci k plánované stavbě (v měřítku
1:1000, popř. 1:2880, není-li vzájemnou dohodou určeno jinak).

•

stavebník předloží archeologem vyhotovenou závěrečnou zprávu (popř. expertní list) jako
doklad realizovaného záchranného výzkumu, a to zástupcům státní správy (samosprávy)
při kolaudačním řízení, popřípadě při předání stavby

Období výstavby
Ochrana před hlukem, ochrana ovzduší
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V období výstavby bude eliminován hluk a emise ze staveniště zařazením vhodných
organizačních opatření:
-

snižování prašnosti kropením

-

omezení prací emitujících zvýšený hluk

-

vhodné naplánování prací a rozmístění mechanizace na staveništi

-

vypínání motorů strojů při nečinnosti

-

pravidelná kontrola technického stavu strojů a mechanizace

-

trasy pro dovoz stavebních strojů a materiálů plánovat s ohledem na obytnou
zástavbu v okolí těchto tras

•

Veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního a technologického materiálu
budou uskutečňovány v denní době.

•

Zemní práce budou prováděny vždy v rozsahu nezbytně nutném, dodavatel stavby bude
v případě nutnosti eliminovat sekundární prašnost pravidelným kropením prostoru
staveniště, deponií zeminy a stavebních komunikací.

•

Zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou
omezeny na nezbytné minimum.

Ochrana vod
•

Dodavatel stavby zajistí, aby pohyb stavebních mechanismů, skladování stavebních
materiálů a odpadů bylo v souladu se stávajícími předpisy tak, aby nemohlo docházet k
úniku závadných látek do okolního prostředí.

•

Pro etapu výstavby celého záměru stavbu vybavit dostatečným množstvím sanačních
prostředků, všechny mechanismy pohybující se na stavbě udržovat v dobrém technickém
stavu a provádět jejich kontrolu zejména z hlediska možných úkapů provozních kapalin.

•

Budou konkretizována předpokládaná místa oplachu vozidel vyjíždějících ze staveniště
na veřejné komunikace.

•

Dodavatel zajistí kontrolu práce a údržby stavebních mechanismů, pokud dojde k úniku
ropných látek do okolního prostředí, je nutné ihned kontaminovanou zeminu odtěžit a
uložit do nepropustné nádoby. U malých nepropustných ploch je možno provést
dekontaminaci vhodným sorbentem (Vapex).

•

U stacionárních strojů bude osazena olejová vana pro záchyt případných úniků
nebezpečných látek.

•

Plnění paliv v areálu stavby bude prováděno pouze v nezbytných případech, kdy by
plnění mimo areál bylo organizačně neschůdné nebo technicky nerealizovatelné.

•

Není vhodné skladovat zásobní paliva a maziva na stavbě. Pokud budou na stavbě
skladována, musí být objekty odpovídajícím způsobem zabezpečeny proti potenciálním
drobným úkapům a haváriím (uzamčený sklad, záchytná jímka).

Nakládání s odpady
•

Bude zajištěn prostor pro skladování odpadů vzniklých v průběhu výstavby, odstraňování
těchto odpadů bude provádět oprávněná firma.

•

Při kolaudačním řízení předloží dodavatel stavby doklady o specifikaci druhů a množství
odpadů vzniklých během výstavby a doloží způsob jejich odstranění.
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•

Nebezpečné odpady budou ukládány pouze na vybraných a označených místech v
souladu s platnou legislativou v oblasti ochrany vod a odpadového hospodářství.

•

Investor (stavebník) zabezpečí využití nebo odstranění odpadů, které při stavební
činnosti a terénních úpravách vzniknou a to tak, že veškeré odpady předá oprávněné
osobě dle § 12, odst. 3 zákona o odpadech a bude s nimi nakládat také v souladu s
vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na povrchu terénu. Před
předáním odpadů oprávněné osobě budou odpady soustřeďovány utříděné podle
jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před znehodnocením, odcizením nebo
únikem. Musí být plněny i další povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech - zejména
nakládání s nebezpečnými odpady a plnění ohlašovacích povinností.

− Počítat se vznikem nebezpečných odpadů - kontaminovaná zemina, jelikož se zájmové
území plánované přeložky nachází ve směru proudění podzemních vod z ekologické
zátěže v areálu ČKD Hradec Králové při jeho severovýchodním okraji
Ochrana přírody a krajiny
•

Kácení dřevin bude prováděno mimo vegetační období, ořez a kácení dřevin v jiném
ročním období lze realizovat pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech na
základě projednání s orgánem ochrany přírody.

•

Dřeviny, jež budou v území ponechány, a bude u nich hrozit poškození stavebními stroji,
budou vhodným způsobem ochráněny (geotextilie, bednění). Dřeviny budou zajištěny dle
ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a
vegetačních ploch při stavebních pracích. Je nutné minimalizovat výkopové práce,
vyloučit pojezdy těžké techniky, minimalizovat mechanická poranění kmene a větví a
skladování nebezpečných látek v kořenové zóně.

•

Provádění zemních prací bude vhodné zahájit mimo období hnízdění ptáků.

•

Na stavbě bude zajištěn biologický dozor pro určení správného načasování stavebních
prací, případně určení preventivních a nápravných opatření (např. instalace zábran proti
vstupu obojživelníků).

•

Plochy zařízení staveniště, dočasné skládky zeminy, případně skládky stavebních
materiálů nebudou zřizovány v prvcích ÚSES a VKP. Zároveň budou v těchto místech
minimalizovány pojezdy stavební techniky.

Ochrana kulturních památek
•

stavebník (nebo jím pověřený zástupce) je povinen (přímo či prostřednictvím příslušného
obecního úřadu) neprodleně oznámit jakékoliv náhodné porušení archeologických situací
(nálezy zdiva, jímek, apod.), stejně jako nálezy movité povahy (keramické zlomky, kovy,
kosti, apod.), a to buď zhotoviteli výzkumu, případně Archeologickému ústavu v Praze či
nejbližšímu muzeu. Terénní situace i movité nálezy budou ponechány v místě bez
dalších zásahů až do ohledání a provedení dokumentace odborným pracovníkem,
nejméně však po dobu 5 pracovních dní po učiněném oznámení.

D.V.Charakteristika použitých metod
předpokladů při hodnocení vlivů

prognózování

Při zpracování dokumentace byly použity následující podklady:
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- literární údaje
- terénní průzkumy
- osobní jednání
Problematika emisí a imisí byla zpracována dle metodiky Symos 97.
Problematika hluku byla zpracována dle Metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy
s pomocí programu Hlukplus Profi.
Biologické průzkumy byly prováděny standardními metodami, zejména terénním šetřením
s využitím archivních podkladů.

D.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 : 10 000 a leteckých snímků.

E. Porovnání variant řešení záměru
Přeložka silnice je navržena v jedné variantě se čtyřmi variantami okružní křižovatky. Jsou
navrženy tři varianty přestavby a jedna varianta dostavby křižovatky v souvislosti s
výhledovou realizací severní tangenty.
Varianta 1
V této variantě je navrženo usměrnění dopravy na okružním pásu spirálovým uspořádáním
jízdních pruhů. Je navrženo zvětšit průměr křižovatky na 120 m. Průměr vnitřního dělicího
ostrůvku je 43 m. Do křižovatky jsou napojena čtyři ramena. Vjezdy do křižovatky a výjezdy z
ní jsou u všech větví dvoupruhové. Vnější vjezdové pruhy slouží jako fyzicky neoddělené
bypassy do sousední vjezdové větve a vnitřní pruh na vjezdu slouží pro vjezd na spirálovitý
okružní pás. U výjezdových pruhů je vnější pruh výjezd z fyzicky neodděleného bypassu a
vnitřní pruh slouží pro výjezd ze spirálovitého okružního pásu.
Šířka jízdních pruhů je navržena 5,0 m, vjezdové poloměry na větvích jsou 35 m, výjezdové
poloměry 40-45 m.
Varianta 2
V této variantě je pohyb po okružním pásu usměrněn do jednoho jízdního pruhu. Je
navrženo zvětšit průměr křižovatky na 120 m. Jedná se o klasickou okružní křižovatku s
jednopruhovým okružním pásem a bypassy na každém vjezdu. Do křižovatky jsou napojena
čtyři ramena. Vjezdy do křižovatky a výjezdy z ní jsou u všech větví dvoupruhové. Vnější
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vjezdové pruhy slouží jako fyzicky neoddělené bypassy do sousední výjezdové větve a
vnitřní pruh na vjezdu slouží pro vjezd na jednopruhový okružní pás. U výjezdových pruhů je
vnější pruh výjezd z fyzicky neodděleného bypassu a vnitřní pruh je pro výjezd z
jednopruhového okružního pásu.
Šířka jízdních pruhů je navržena 5,0 m, vjezdové poloměry na větvích jsou 35 m, výjezdové
poloměry jsou 40-45 m.
Varianta 2A
Jedná se o stejné dispoziční řešení okružní křižovatky jako u varianty 2 s tím, že je
ponechán stávající vnější průměr křižovatky 100 m, tj. veškeré stavební úpravy jsou
provedené na ploše stávající křižovatky a nevyžadují dodatečné zábory pozemků.
Při tomto uspořádání jsou ponechány a pouze částečně upraveny stávající zpevněné dělicí
ostrůvky (pásy) u dvou bypassů tj. ze směru z Koutníkovy ulice na I/33 a ze směru I/11 do
Koutníkovy ulice. Okružní pás je jednopruhový šířky 5,5 m.
Varianta 3
Jedná se o stav po zprovoznění severní tangenty. Křižovatka je totožná s variantou 2, do
které je doplněno mimoúrovňové převedení levého odbočení ve směru I/35 - I/33. Vlastní
křižovatka je tedy čtyřramenná, úrovňová, o vnějším průměru 120 m. Vjezdy jsou
jednopruhové, okružní pás je uspořádán spirálově, takže jsou na něm jeden až dva jízdní,
resp. řadící pruhy. Jízdní pruhy jsou doplněny o bypassy na každém z vjezdů, vyjma vjezdu
do I/35, kde se místo bypassu odpojuje mimoúrovňová větev levého odbočení. Bypassy jsou
od okružní křižovatky odděleny pouze vodorovným dopravním značením.
Z hlediska vlivů jednotlivých variant na životní prostředí je lze hodnotit jako rovnocenné. V
případě varianty 2A bude zachován vnější průměr křižovatky 100 m a nebude proto
zapotřebí přistoupit k záboru dalších pozemků. Proto se tato varianta jeví z hlediska vlivů na
půdu jako nejvýhodnější. Z hlediska ostatních hodnocených vlivů není mezi jednotlivými
variantami významný rozdíl.

F. Závěr
Na základě provedeného hodnocení vlivů záměru "I/33 Plotiště – Odstranění úrovňového
přejezdu na trati č. 41" na životní prostředí, je možno konstatovat, že návrh splňuje
požadavky ochrany životního prostředí a veřejného zdravíel a není v kolizi s navrhovaným
funkčním využitím území.
Při zohlednění všech prostorových vlivů a faktorů je možno konstatovat, že uvažovaný záměr
je za předpokladu plnění opatření, která jsou uvedena v rámci kapitoly B.I.6 a D.IV.
akceptovatelný a lze doporučit jeho realizaci.
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G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru
Shrnutí netechnického charakteru obsahuje ve stručné a srozumitelné formě údaje o záměru
a dále závěry jednotlivých dílčích okruhů hodnocení možných vlivů záměru na životní
prostředí.
1. Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č. 1
Název záměru: I/33 Plotiště - Odstranění úrovňového přejezdu na trati č. 041
Zařazení dle přílohy č. 1: II/9.1 Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a
místních komunikací I. a II. třídy (záměry neuvedené v kategorii I).
Úřadem příslušným k provedení zjišťovacího řízení je Krajský úřad Královéhradeckého kraje.
2. Zdůvodnění realizace záměru
Stávající silnice I/33 má v předmětném úseku řadu dopravních závad. Jedná se zejména o
zabezpečený úrovňový přejezd železniční trati č. 041, který se nachází ve vzdálenosti cca
220 m od okružní křižovatky Plotiště a dále pak v úseku od OK po Kotrčovu ulici, kde je na
délce cca 600 m napojeno pět stávajících vjezdů do přilehlých areálů a dva sjezdy na
pozemky. Stávající okružní křižovatka je v současné době značně dopravně zatížena.
Průměrný počet vozidel vjíždějících do křižovatky dosahuje dle sčítání dopravy a dle
zpracovaných modelů hodnoty 33 731 vozů za 24 h s podílem nákladní dopravy 23 %.
V prostoru křižovatky dochází opakovaně v dopravních špičkách ke kapacitnímu přetížení a
neúnosným kongescím dopravy na vjezdových větvích. V důsledku toho dochází k častým
dopravním nehodám na ploše této křižovatky.
Přeložka silnice je navržena v jedné variantě se čtyřmi variantami okružní křižovatky. Jsou
navrženy tři varianty přestavby a jedna varianta dostavby křižovatky v souvislosti s
výhledovou realizací severní tangenty.
3. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Termín zahájení realizace záměru není znám. Pro posouzení kapacity variantního řešení
křižovatky silnic I/11, I/33 a I/35 byla použita výhledová intenzita dopravy pro rok 2040.
4. Umístění záměru
Navržená přeložka prochází nezastavěným územím níže uvedených územních celků:
Kraj:

Královéhradecký kraj

Obec:

569810 Hradec Králové

Katastrální území:

721930 Plotiště nad Labem
761125 Svobodné Dvory

Zájmové území je vymezené stávající trasou silnice I/33, a to v úseku od okružní křižovatky
Plotiště k stávající čistírně odpadních vod umístěné vpravo od silnice směrem na Jaroměř.
5. Výčet vlivů záměru na zájmové území a na obyvatelstvo
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Vliv na obyvatelstvo
Z hlediska vlivu na obyvatelstvo lze očekávat jistá zdravotní rizika v průběhu výstavby
záměru. Vzhledem k tomu, že se v okolí záměru nenachází obytná zástavba, bude se jednat
především o zvýšení emisí znečišťujících látek do ovzduší a zvýšení hlukové zátěže
způsobené dovozem stavebního materiálu a stavebních strojů. Tyto negativní vlivy je možné
účinně eliminovat zařazením vhodných organizačních opatření, např. výběrem vhodných
dovozních tras, zajištěním sypkých materiálů či vypínání motorů dopravních mechanismů v
době jejich nečinnosti.
Nepředpokládá se významné ovlivnění sociální a ekonomické situace stavbou, případné
ovlivnění bude mít spíše pozitivní charakter (zlepšení dopravní obslužnosti, možný nárůst
pracovních příležitostí spojených s výstavbou záměru).
Během výstavby záměru dojde pravděpodobně k narušení faktorů pohody, které bude
spojeno zejména se zvýšením hladiny hluku a prašnosti, dále s případnými dopravními
uzavírkami a nutností zřízení objízdných tras. Negativně ovlivněni budou zejména
projíždějící řidiči a pracovníci v přilehlých areálech.
Výše uvedené negativní vlivy jsou vázány ve velké míře na období výstavby. Po uvedení
záměru do provozu budou převládat zejména pozitivní vlivy s touto stavbou spojené. Jedná
se především o zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravního provozu v řešeném území,
zlepšení dopravní obslužnosti území a zlepšení prostupnosti v současné době obtížně
prostupné silnice I/33.
Celkově lze posuzovanou stavbu z hlediska vlivů na obyvatelstvo hodnotit jako mírně
prospěšnou s dlouhodobým vlivem.
Vliv na ovzduší a klima
Výstavba posuzovaného záměru bude spojena s navýšením množství emisí škodlivin do
ovzduší. Bude se jednat zejména o výfukové plyny dopravních a stavebních mechanismů,
dále pak o prachové částice např. z ploch zařízení staveniště a skládek sypkých materiálů.
Veškeré tyto vlivy budou časově omezené pouze na období výstavby a je možné je účinně
eliminovat řadou opatření (např. používáním stavebních mechanismů v odpovídajícím
technickém stavu, realizace stavebních prací v co nejkratším možném termínu, čištění
komunikací, minimalizací plošného rozsahu zařízení stavenišť, skrápění ploch zařízení
stavenišť, komunikací a skládek sypkého materiálu v suchém období roku).
Po uvedení záměru do provozu se nepředpokládá výrazné navýšení intenzity provozu na
předmětné komunikaci. Vzhledem k trendu postupného zlepšování emisních charakteristik
jednotlivých vozidel lze i přes navýšení dopravních intenzit osobních a jednostopých vozidel
v případě realizace severní tangenty konstatovat, že dojde ke snížení množství emisí do
ovzduší oproti současnému stavu. K tomuto snížení přispěje i zvýšení plynulosti provozu na
komunikaci, a to zejména u emisí uhlovodíků. Tento vliv lze hodnotit jako mírně příznivý, a to
z dlouhodobého hlediska.
Pro období výstavby lze vliv hodnotit jako mírně nepříznivý, z dlouhodobého hlediska se
však předpokládá vliv mírně pozitivní.
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Vliv na hlukovou situaci
Etapa výstavby bude zdrojem hluku, který může ovlivnit akustické poměry v území.
Vzhledem k tomu, že staveniště se nenachází v blízkosti obytné zástavby, lze jako negativní
ovlivnění hlukem považovat především dovoz stavebních materiálů a strojů na staveniště.
Trasy pro dovoz materiálů na staveniště budou upřesňovány v dalších fázích projektové
přípravy, budou realizovány po stávajících komunikacích, případně po již vybudovaných
úsecích nové komunikace. Trasy je vhodné volit přednostně mimo území s obytnou
zástavbou. Množství hluku lze omezovat zařazením organizačních opatření, jedná se např. o
vypínání motorů stavebních a dopravních mechanismů v době jejich nečinnosti, koordinaci
dovozu stavebních materiálů a strojů na staveniště tak, aby byl uskutečněn v co nejkratším
možném termínu.
Vlivy spojené obdobím výstavby budou mírně nepříznivé, časově a územně omezené.
Po dokončení stavby bude provoz na komunikaci tvořit zdroj hluku. V případě realizace
severní tangenty je možné očekávat mírný nárůst osobní dopravy, avšak vzhledem k zvýšení
plynulosti provozu (omezení zastavování a rozjíždění vozidel) se nepředpokládá výrazné
navýšení hlučnosti v okolí záměru.
Vliv na hlukovou situaci lze hodnotit jako mírně nepříznivý, časově a územně omezený.
Vliv na povrchové a podzemní vody
Jako možné negativní vlivy na odtokové poměry v zájmovém území a jakost podzemních a
povrchových vod lze chápat především nestandardní a havarijní situace, ke kterým by mohlo
dojít především v období výstavby. Z hlediska odtokových poměrů může dojít např. pádem
mechanismů nebo stavebních materiálů do koryta vodního toku k zmenšení průtočného
profilu, jakost vod potom může být ovlivněna únikem závadných látek do okolního prostředí.
Rizika je možné velmi účinně eliminovat zejména dodržováním pracovní kázně, pokud k
havarijní situaci dojde, je nutné postupovat podle předem schváleného havarijního plánu.
Po uvedení záměru do provozu dojde ke zrychlení odtoku dešťových vod z území. Riziko
znečištění povrchové vody v důsledku provozu na silnici se oproti stávajícímu stavu nezvýší.
Zvýšením bezpečnosti silničního provozu se sníží riziko dopravních nehod a s nimi spojeným
únikem nebezpečných látek do okolí.
Vlivy na povrchové a podzemní vody lze proto hodnotit jako mírně negativní, časově vázané
převážně na období výstavby záměru.
Vliv na půdu
Pro výstavbu záměru bude nutné přistoupit k trvalému záboru půdy. Bude se jednat o
zemědělskou půdu (orná půda, TTP) a ostatní pozemky. Lesní půda nebude záměrem
dotčena. Technické řešení záměru bylo zpracováno s ohledem na minimalizaci zásahu do
přilehlých volných pozemků. Vzhledem k tomu, že se jedná o půdu v okrajových částech
zemědělsky využívaných pozemků, nedojde jejím záborem k významnému ovlivnění
obhospodařování okolní půdy.
Riziko znečišťování půdního prostředí je spojeno v období výstavby s únikem závadných
látek především během havarijních situací. Proto je nutné, aby mechanismy pohybující se po
staveništi byly v dokonalém technickém stavu. Zároveň je třeba dbát na dodržování pracovní
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kázně. V období provozu se předpokládá znečišťování půdy polutanty ze silniční dopravy a
údržby komunikace (posyp v zimním období, produkty nedokonalého spalování pohonných
hmot, úkapy ropných látek). Šíření těchto látek do širšího okolí lze poměrně účinně
předcházet výsadbami vhodných dřevin v okolí silnice.
Výstavbou komunikace (především násypů pro vybudování mostního objektu) dojde k
výrazné změně místní topografie. Svahy zemního tělesa budou ohumusovány a zatravněny,
případně osázeny vhodnými dřevinami pro zabránění eroze těchto svahů. Stabilita půdy na
okolních pozemcích nebude výstavbou záměru negativně ovlivněna, nedojde k navýšení
rizika eroze.
Nepředpokládá se negativní ovlivnění půdy v důsledku ukládání odpadů. Všechny odpady
vzniklé v období výstavby i provozu budou dočasně uloženy na místech k tomu určených a
dostatečně zabezpečených, a to pouze po dobu nezbytně nutnou. Dále s nimi bude
nakládáno v souladu s platnou legislativou.
Na základě výše uvedených skutečností lze celkový vliv na půdu hodnotit jako mírně
nepříznivý, s dlouhodobým účinkem.
Vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje
Vliv posuzovaného záměru na horninové prostředí a přírodní zdroje se nepředpokládá.
Vliv na floru, faunu a ekosystémy
Výstavbou záměru nedojde k zásahu do floristicky významných lokalit. Převážná část
zabíraných nezpevněných ploch je tvořena intenzivně zemědělsky využívanou půdou.
V daném území lze jako významnější hodnotit travino-bylinné, případně dřevinné porosty
podél vodotečí a doprovodnou zeleň podél stávající silnice I/33. Ze širšího hlediska se však
nejedná o významné porosty.
V zájmovém území se byl potvrzen výskyt zvláště chráněných druhů živočichů. K
negativnímu ovlivňování může docházet především během provádění stavebních prací a po
uvedení přeložky do provozu. Byla stanovena opatření k eliminaci těchti vlivů v souladu se
zákonem na ochranu přrody a krajiny.
Významnějšími ekosystémy prochází trasa v místě křížení vodotečí, zejména pak Melounky
v závěru přeložky. Negativní ovlivnění zde lze očekávat především v období výstavby, a to
pojezdy těžké mechanizace mimo těleso nové komunikace, případně během vzniku havárie.
Je proto zapotřebí, aby v těchto hodnotnějších lokalitách nebyly zřizovány plochy zařízení
staveniště a byly zde minimalizovány plochy dočasných záborů. Zároveň je nutné zde omezit
pohyb pracovní mechanizace.
Vliv záměru na floru, faunu a ekosystémy lze na základě výše uvedených skutečností
hodnotit jako mírně nepříznivý, časově a územně omezený.
Vliv na krajinu
Záměr ovlivní pohledové poměry v krajině především rozsáhlými násypy, které budou
vybudovány pro zajištění převedení komunikace přes železniční trať, dále pak výstavbou
nové okružní křižovatky v km 0,775. Vzhledem k charakteru okolní krajiny se však nejedná o
vliv významný, bude možné ho eliminovat vhodně zvolenými vegetačními úpravami.
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Od křižovatky v km 0,775 až do konce navržené přeložky prochází komunikace v rovině a
částečně v souběhu se stávající komunikací, nebude zde tedy z hlediska vlivu na krajinu
působit jako nový negativní prvek.
Vliv na krajinu lze na základě výše uvedených skutečností hodnotit jako mírně negativní,
dlouhodobý.
Vliv na hmotný majetek a kulturní památky
Výstavba navržené přeložky nevyvolá demolice žádných objektů, nedojde k ovlivnění
kulturních a národních kulturních památek ani k zásahu do památkově chráněného území.
Zájmové území je územím s archeologickými nálezy, je proto třeba respektovat požadavky
památkové péče z hlediska archeologických průzkumů a nálezů daných zákonem č.
201/1987 Sb., v platném znění.
Na základě výše uvedených informací lze konstatovat, že záměr neovlivní hmotný majetek a
kulturní památky.
Shrnutí
Z výše provedených hodnocení vyplývá, že záměr vzhledem k svému charakteru a umístění
nebude představovat výrazné negativní ovlivnění životního prostředí a zdraví obyvatel.
Veškeré nepříznivé vlivy spojené s realizací záměru budou mít pouze lokální charakter,
převážná část z nich bude vázána především na období výstavby záměru.
Z významnějších negativních vlivů s dlouhodobým trváním je možné vyzdvihnout vliv na
zábor půdy, případně i vliv na krajinný ráz. Z hlediska zásahu do ZPF dojde k záboru
poměrně hodnotné zemědělské půdy. Technické řešení záměru však bylo navrženo s
ohledem na minimalizaci těchto záborů, trasa nově navržené komunikace je vedena po
okrajových částech zemědělských pozemků, neočekávají se tedy zásadní problémy v jejich
obhospodařování a tím ani s využitím okolního území.
Z hlediska krajinného rázu se nejedná o území se zvýšenými požadavky na jeho ochranu,
minimalizacfe vlivů na krajinný ráz je řešena v rámci vegetačních úprav záměru.
Naproti tomu bude záměr působit pozitivně zejména svým vlivem na obyvatelstvo, případně i
na stav ovzduší. To je spojeno především se zvýšením plynulosti a bezpečnosti provozu na
předmětné komunikaci, na okružní křižovatce i na komunikacích souvisejících (I/35, I/11), ke
kterému dojde zkapacitněním okružní křižovatky Plotiště a zajištěním mimoúrovňového
křížení železniční trati.
Ostatní z případných negativních vlivů budou vázány především na období výstavby. Po
ukončení stavebních prací bude docházet k postupnému vymizení těchto vlivů. Většinu
předpokládaných negativních vlivů bude možné více či méně účinně eliminovat zařazením
vhodných organizačních a technických opatření, která jsou popsána v příslušných částech
dokuemerntace.
Na základě výše uvedených skutečností lze při dodržení všech stanovených opatření
považovat záměr z hlediska vlivu na životní prostředí za akceptovatelný.
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Ekoteam, Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové
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1. Metodika výpočtu
Základní a legislativou akceptované výpočtové postupy existují pro celou oblast zjišťování
vlivu pozemní dopravy na stav akustické situace v území.
Standardní výpočtovou metodiku tvoří “Metodické pokyny pro výpočet hladin hluku z
dopravy” z roku 1991, které obsahují samostatné výpočtové postupy pro výpočet hluku z
dopravy silniční, železniční, tramvajové, trolejbusové a z provozu na parkovacích a
odstavných plochách pro osobní dopravu. Navazujícím materiálem ke zmíněným
výpočtovým postupům je samostatná příloha, v níž jsou uvedeny zásady a postupy při
navrhování protihlukových ochranných opatření.
V březnu 1996 byla ve Zpravodaji MŽP ČR číslo 3/96 vydána “Novela metodiky pro výpočet
hluku ze silniční dopravy”, která obsahuje upřesněné a rozšířené výpočtové postupy pro
výpočet hluku silniční dopravy.
Používání původní metodiky i její novely pro účely hygienického posuzování přípustnosti či
nepřípustnosti stavu akustické situace v území bylo schváleno hlavním hygienikem ČR, jeho
dopisem čj.HEM/510-3272-13.2.9695 ze dne 21.února 1996.
Další novela této metodiky (Novela metodiky pro výpočet hluku silniční dopravy, M. Liberko a
kol., 2004) byla zveřejněna v časopise Planeta 2/2005.
Zatím poslední novela této metodiky byla zveřejněna v dokumentu: Výpočet hluku z
automobilové dopravy, Manuál 2011, M. Liberko, L. Ládyš, ŘSD Praha, listopad 2011.
Dalšími nezbytnými podklady pak jsou: Technické podmínky 189 Stanovení intenzit na
pozemních komunikacích, EDIP, s.r.o., 2007 a Technické podmínky 219 Dopravně
inženýrská data pro kvantifikaci vlivů automobilové dopravy na životní prostředí, EDIP 2010.
Programovou reprezentaci těchto metodik a technických podmínek představuje programový
produkt Hlukplus Profi. Použití toho programu je schváleno hlavním hygienikem ČR a na
základě metodického pokynu hlavního hygienika ČR je jednotnou metodikou pro účely
státního zdravotního dozoru.
Pro zpracování akustické studie byl použit programový produkt Hlukplus Profi, verze 10 –
Licence č.: Ekoteam 5029.
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2. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Záměr prověřuje možnost realizace přeložky silnice I/33 s odstraněním stávajícího
úrovňového zabezpečeného přejezdu železniční trati č. 041 a s odstraněním napojení
jednotlivých stávajících i budoucích areálů přímo na tuto přeložku silnice první třídy.

Návrh trasy a nivelety přeložky silnice I/33
Přeložka silnice je navržena v souladu s kategorizací silnic I. třídy na území
Královéhradeckého kraje v kategorii S11,5/80.
Směrové vedení přeložky je dáno souběhem se stávající silnicí, která je v tomto úseku v
přímé a dále vedením v trase (koridoru) výhledové přeložky silnice I/11 - tzv. severní
tangenty. Trasa je složena ze tří směrových oblouků o poloměru 500 m s vloženými přímými
úseky. Návrh trasy je vázán na variantu úpravy okružní křižovatky Plotiště, na polohu
mimoúrovňového křížení trati ČD a na polohu nové vložené okružní křižovatky v místě
křížení Kotrčovy ulice.
Podélný profil vychází z nivelety stávající silnice I/33 a z nivelety okružního pásu okružní
křižovatky Plotiště. Niveleta je navržena tak, aby bylo možné v místě křížení železniční trati
navrhnout most přes trať s odpovídajícím průjezdním profilem. Dále je průběh nivelety dán
napojením na OK Plotiště a napojením na novou OK s Kotrčovou ulicí v km 0,775.
Od OK Plotiště niveleta stoupá sklonem 5,5 %, v místě křížení trasy je navržen vrcholový
zakružovací oblouk o poloměru 5000 m. Za mostem niveleta klesá k OK v km 0,775
podélným spádem 3,056 %. Mezi OK v km 0,775 a napojením na stávající vozovku u mostu
přes Melounku niveleta kopíruje stávající vozovku a terén a sklon nivelety je zde v rozmezí
0,5 % až 1,513 %.
Směrové a výškové vedení je navržené tak, aby trvalý zábor na volném pozemku vpravo od
stávající komunikace byl minimální a neomezoval tak plochy určené novým územním plánem
města pro umístění dopravně obslužných zařízení.
V místě napojení na okružní křižovatku Plotiště jsou navrženy odbočovací a připojovací
pruhy. Délka připojovacího pruhu je navržena tak, aby umožnila po realizaci severní tangenty
dostavbu křižovatky, tedy doplnění o rampu ve směru MÚK Plotiště - severní tangenta.
Celková základní šířka vozovky včetně zpevněných krajnic je 10,5 m, šířka jízdního pruhu je
3,5 m. Základní příčný spád je střechovitý 2,5 %, v obloucích o poloměrech 500 m bude
jednostranný.
KÚ v místě napojení na stávající vozovku silnice I/33 je navržena v délce 69 m rekonstrukce
krytu stávající vozovky.
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3. Legislativní rámec:

Limity nejvýše přípustných ekvivalentních hladin hluku v území
Základní právní předpis představuje zák. č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o
ochraně veřejného zdraví, kde se pro oblast Hluku a vibrací v § 30 a 31 stanoví:
§ 30
(1) Osoba, která používá, popřípadě provozuje stroje a zařízení, které jsou zdrojem hluku
nebo vibrací, provozovatel letiště,31) vlastník, popřípadě správce pozemní komunikace,32)
vlastník dráhy32a) a provozovatel dalších objektů, jejichž provozem vzniká hluk (dále jen
"zdroje hluku nebo vibrací"), jsou povinni technickými, organizačními a dalšími opatřeními v
rozsahu stanoveném tímto zákonem a prováděcím právním předpisem zajistit, aby hluk
nepřekračoval hygienické limity upravené prováděcím právním předpisem pro chráněný
venkovní prostor, chráněné vnitřní prostory staveb a chráněné venkovní prostory staveb a
aby bylo zabráněno nadlimitnímu přenosu vibrací na fyzické osoby.
(2) Hlukem se rozumí zvuk, který může být škodlivý pro zdraví a jehož hygienický limit
stanoví prováděcí právní předpis. Vibracemi se rozumí vibrace přenášené pevnými tělesy na
lidské tělo, které mohou být škodlivé pro zdraví a jejichž hygienický limit stanoví prováděcí
právní předpis.
(3) Chráněným venkovním prostorem se rozumí nezastavěné pozemky, které jsou užívány k
rekreaci, sportu, léčení a výuce, s výjimkou lesních a zemědělských pozemků32b) a
venkovních pracovišť. Chráněným venkovním prostorem staveb se rozumí prostor do 2 m
okolo bytových domů, rodinných domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a pro
zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně obdobných staveb. Chráněným vnitřním prostorem
staveb se rozumí obytné a pobytové místnosti,15) s výjimkou místností ve stavbách pro
individuální rekreaci a ve stavbách pro výrobu a skladování. Rekreace pro účely podle věty
první zahrnuje i užívání pozemku na základě vlastnického, nájemního nebo podnájemního
práva souvisejícího s vlastnictvím bytového nebo rodinného domu, nájmem nebo
podnájmem bytu v nich.
§ 31
(1) Pokud při používání, popřípadě provozu zdroje hluku nebo vibrací, s výjimkou letišť,
nelze z vážných důvodů hygienické limity dodržet, může osoba zdroj hluku nebo vibrací
provozovat jen na základě povolení vydaného na návrh této osoby příslušným orgánem
ochrany veřejného zdraví. Orgán ochrany veřejného zdraví časově omezené povolení vydá,
jestliže osoba prokáže, že hluk nebo vibrace budou omezeny na rozumně dosažitelnou míru.
Rozumně dosažitelnou mírou se rozumí poměr mezi náklady na protihluková nebo
antivibrační opatření a jejich přínosem ke snížení hlukové nebo vibrační zátěže fyzických
osob stanovený i s ohledem na počet fyzických osob exponovaných nadlimitnímu hluku nebo
vibracím. Toto povolení se nevydá, pokud je jeho vydání nahrazeno postupem v řízení o
vydání integrovaného povolení podle zákona o integrované prevenci a omezování
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znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o
integrované prevenci).
(2) Při překročení hygienických limitů z provozu hluku na mezinárodních letištích zajišťujících
ročně více než 50 tisíc startů nebo přistání a vojenských letištích je provozovatel letiště
povinen navrhnout vydání opatření obecné povahy podle správního řádu ke zřízení
ochranného hlukového pásma. Opatření obecné povahy ke zřízení ochranného hlukového
pásma vydá Úřad pro civilní letectví v dohodě s krajskou hygienickou stanicí.
(3) U bytových domů, rodinných domů, staveb pro školní a předškolní výchovu, staveb pro
zdravotní a sociální účely a funkčně obdobných staveb umístěných v ochranném hlukovém
pásmu je provozovatel letiště na základě odborného posudku vypracovaného na jeho náklad
povinen postupně provést nebo zajistit provedení protihlukových opatření v takovém
rozsahu, aby byly alespoň uvnitř staveb hygienické limity hluku dodrženy. U staveb
uvedených ve větě první, ve kterých by podle odborného posudku protihluková opatření
nezajistila dodržování hygienických limitů, může příslušný správní úřad zahájit řízení o
změně v užívání stavby nebo o jejím odstranění.
V prováděcím předpisu, kterým je nařízení vlády 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací se podrobně definují základní pojmy a hygienické limity:

Hluk v chráněném vnitřním prostoru staveb, v chráněném venkovním prostoru staveb a
v chráněném venkovním prostoru.
§ 11
Hygienické limity hluku v chráněných vnitřních prostorech staveb
(1) Hodnoty hluku se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T a maximální
hladinou akustického tlaku A LAmax. Ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T se v
denní době stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LAeq,8h),
v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu (LAeq,1h). Pro hluk z dopravy na pozemních
komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a dráhách a pro hluk z leteckého provozu
se ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T stanoví pro celou denní (LAeq,16h) a
celou noční dobu (LAeq,8h). V případě hluku z leteckého provozu se hygienický limit v
chráněných vnitřních prostorech staveb vztahuje na charakteristický
letový den.
(2) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A se stanoví pro hluk pronikající
vzduchem zvenčí a pro hluk ze stavební činnosti uvnitř objektu součtem základní hladiny
akustického tlaku A LAeq,T se rovná 40 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného
prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení. V případě hluku s
tónovými složkami, s výjimkou hluku z dopravy na pozemních komunikacích a dráhách, a
hluku s výrazně informačním charakterem se přičte další korekce –5 dB.
(3) Hygienický limit maximální hladiny akustického tlaku A se stanoví pro hluk šířící se ze
zdrojů uvnitř objektu součtem základní maximální hladiny akustického tlaku A LAmax se
rovná 40 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného vnitřního prostoru a denní a noční
době podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení. V případě hluku s tónovými složkami, s výjimkou
hluku z dopravy na pozemních komunikacích a dráhách, se přičte další korekce –5 dB. Za
hluk ze zdrojů uvnitř objektu, s výjimkou hluku ze stavební činnosti, se pokládá i hluk ze
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zdrojů umístěných mimo tento objekt, který do tohoto objektu proniká jiným způsobem než
vzduchem, zejména konstrukcemi nebo podložím.
(4) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti
uvnitř objektu LAeq,s se stanoví tak, že se k hygienickému limitu v ekvivalentní hladině
akustického tlaku A LAeq,T stanovenému podle odstavce 2 přičte v pracovních dnech pro
dobu mezi sedmou a dvacátou první hodinou korekce +15 dB.
(5) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro zvuk elektronicky
zesilované hudby se v prostoru pro posluchače stanoví pro dobu T se rovná 4 hodiny
hodnotou LAeq,T se rovná 100 dB.
§ 12
Hygienické limity hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném
venkovním prostoru
(1) Hodnoty hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku, se vyjadřují
ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T. V denní době se stanoví pro 8 souvislých
a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LAeq,8h), v noční době pro nejhlučnější 1
hodinu (LAeq,1h). Pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových
komunikací, a dráhách a pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentní hladina akustického
tlaku A LAeq,T stanoví pro celou denní (LAeq,16h) a celou noční dobu (LAeq,8h).
(2) Vysokoenergetický impulsní hluk se vyjadřuje ekvivalentní hladinou akustického tlaku C
LCeq,T a současně i průměrnou hladinou expozice zvuku C LCE jednotlivých impulsů. V
denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin
(LCeq,8h), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu (LCeq,1h).
(3) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého
provozu a vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem základní hladiny
akustického tlaku A LAeq,T se rovná 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného
prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Pro vysoce impulsní hluk
se přičte další korekce –12 dB. V případě hluku s tónovými složkami, s výjimkou hluku z
dopravy na pozemních komunikacích a dráhách, a hluku s výrazně informačním charakterem
se přičte další korekce –5 dB.
(4) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku C vysokoenergetického impulsního
hluku se stanoví pro denní dobu LCeq,8h se rovná 83 dB, pro noční dobu LCeq,1h se rovná
40 dB. Ekvivalentní hladina akustického tlaku C LCeq,T se vypočte způsobem upraveným v
části C přílohy č. 3 k tomuto nařízení.
(5) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z leteckého provozu se vztahuje
na charakteristický letový den a stanoví se pro celou denní dobu ekvivalentní hladinou
akustického tlaku A LAeq,16h se rovná 60 dB a pro celou noční dobu ekvivalentní hladinou
akustického tlaku A LAeq,8h se rovná 50 dB. Charakteristický letový den se určuje počtem
vzletů a přistání všech letadel na daném letišti za 24 hodin dne a počet vzletů a přistání za
24 hodin dne se stanoví jako průměrná hodnota z celkového počtu vzletů a přistání letadel
všech uživatelů letiště od 1. května do 31. října kalendářního roku ve všech provozních
směrech vzletových a přistávacích drah; přitom se oddělí počet pohybů pro dobu denní a
dobu noční.
(6) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti
LAeq,s se stanoví tak, že se k hygienickému limitu ekvivalentní hladiny akustického tlaku A
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LAeq,T stanovenému podle odstavce 3 přičte další korekce podle části B přílohy č. 3 k
tomuto nařízení.
ZPŮSOB MĚŘENÍ A HODNOCENÍ HLUKU A VIBRACÍ
§ 20
(1) Při měření hluku a vibrací a při hodnocení hluku a vibrací se postupuje podle metod a
terminologie týkajících se oborů elektroakustiky, akustiky a vibrací, obsažených v příslušných
českých technických normách. Při jejich dodržení se výsledek považuje za prokázaný.
(2) Pokud nelze postupovat podle odstavce 1, musejí být u použité metody doložena její
přesnost a reprodukovatelnost.
(3) Při měření hluku v chráněných venkovních prostorech staveb, chráněném venkovním
prostoru a v chráněných vnitřních prostorech staveb se uvádějí nejistoty odpovídající metodě
měření. Nejistoty musejí být uplatněny při hodnocení naměřených hodnot. Výsledná hodnota
hladiny akustického tlaku A prokazatelně nepřekračuje hygienický limit, jestliže výsledná
ekvivalentní hladina akustického tlaku A po odečtení hodnoty kombinované rozšířené
nejistoty je rovna nebo je nižší než hygienický limit nebo výsledná hladina maximálního
akustického tlaku je rovna nebo je nižší než hygienický limit.
(4) Při hodnocení změny hodnot hlukového ukazatele v chráněných venkovních prostorech
staveb, chráněném venkovním prostoru a v chráněných vnitřních prostorech staveb nelze
považovat za hodnotitelnou změnu jejich rozdíl pohybující se v intervalu od 0,1 do 0,9 dB.
§ 21
Při hodnocení hluku a vibrací na pracovišti a vibrací v chráněných vnitřních prostorech
staveb se uplatňuje kombinovaná rozšířená nejistota měření. Výsledná hodnota určující
veličiny hluku a vibrací na pracovišti a vibrací v chráněných vnitřních prostorech staveb
prokazatelně splňuje hygienický limit, jestliže je nižší než hygienický limit snížený o
kombinovanou rozšířenou nejistotu měření.
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 272/2011 Sb.
Hladiny prahu slyšení LPS v decibelech v rozsahu středních kmitočtů třetinooktávových
pásem ft 10 Hz až 160 Hz
ft [Hz]

10

12,5

16

20

25

31,5

40

50

63

80

100 125 160

LPS
[dB]

92

87

83

74

64

56

49

43

42

40

38

36

34

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 272/2011 Sb.
Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném vnitřním prostoru staveb
Část A
Doba pobytu

Korekce v dB

doba mezi 6.00 a 22.00 hodinou

0

doba mezi 22.00 a 6.00 hodinou

-15

Druh chráněného vnitřního prostoru
Nemocniční pokoje

9

Lékařské vyšetřovny, ordinace

po dobu používání

-5

doba mezi 6.00 a 22.00 hodinou

0+)

doba mezi 22.00 a 6.00 hodinou

-10+)

doba mezi 6.00 a 22.00 hodinou

+10

doba mezi 22.00 a 6.00 hodinou

0

Obytné místnosti

Hotelové pokoje
Přednáškové síně, učebny a pobytové
místnosti škol, jeslí, mateřských škol a po dobu používání
školských zařízení,

+5

Pro ostatní druhy chráněného vnitřního prostoru v tabulce jmenovitě neuvedené, platí
hodnoty pro prostory funkčně obdobné.

Účel užívání stavby je u staveb povolených před 1. lednem 2007 dán kolaudačním
rozhodnutím, u později povolených staveb oznámením stavebního úřadu nebo kolaudačním
souhlasem. Uvedené hygienické limity se nevztahují na hluk způsobený používáním
chráněné místnosti.

+)

Pro hluk z dopravy v okolí dálnic, silnic I. a II. třídy a místních komunikací I. a II. třídy, kde
je hluk z dopravy na těchto komunikacích převažující, a v ochranném pásmu drah se přičítá
další korekce +5 dB. Tato korekce se nepoužije ve vztahu k chráněnému vnitřnímu prostoru
staveb povolených k užívání k určenému účelu po 31. prosinci 2005.

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 272/2011 Sb.
Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněných venkovních prostorech staveb
a v chráněném venkovním prostoru
Část A
Korekce
[dB]

Druh chráněného prostoru
1)

2)

3)

4)

Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových
zdravotnických zařízení včetně lázní

-5

0

+5

+15

Chráněný venkovní prostor lůžkových
zdravotnických zařízení včetně lázní

0

0

+5

+15

Chráněný venkovní prostor ostatních staveb
a chráněný ostatní venkovní prostor

0

+5

+10

+20

Korekce uvedené v tabulce se nesčítají
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Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce -10 dB, s
výjimkou hluku z dopravy na železničních dráhách, kde se použije korekce -5 dB.

Pravidla použití korekce uvedené v tabulce:
1)

Použije se pro hluk z provozu stacionárních zdrojů, hluk z veřejné produkce hudby, dále
pro hluk na účelových komunikacích a hluk ze železničních stanic zajišťujících vlakotvorné
práce, zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů.
2)

Použije se pro hluk z dopravy na silnicích III. třídy a místních komunikacích III. třídy a
drahách.
3)

Použije se pro hluk z dopravy na silnicích I. třídy a II. třídy a místních komunikacích I. třídy
a II. třídy v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem
z dopravy na ostatních pozemních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na dráhách
v ochranném pásmu dráhy.
4)

Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích
s výjimkou účelových komunikací a dráhách uvedených v bodu 2) a 3). Tato korekce zůstává
zachována i po položení nového povrchu vozovky, prováděné údržbě a rekonstrukci
železničních drah nebo rozšíření vozovek při zachování směrového a výškového vedení
pozemní komunikace, nebo dráhy, při kterém nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti
v chráněném venkovním prostoru staveb nebo v chráněném venkovním prostoru, a pro
krátkodobé objízdné trasy. Tato korekce se dále použije i v chráněných venkovních
prostorech staveb při umístění bytu v přístavbě nebo nástavbě stávajícího obytného objektu
nebo víceúčelového objektu nebo v případě výstavby ojedinělého obytného, nebo
víceúčelového objektu v rámci dostavby proluk, a výstavby ojedinělých obytných nebo
víceúčelových objektů v rámci dostavby center obcí a jejich historických částí.

Část B
Korekce pro stanovení hygienických limitů v chráněném venkovním prostoru staveb a
v chráněném venkovním prostoru pro hluk ze stavební činnosti
Posuzovaná doba [hod.]

Korekce [dB ]

od 6:00 do 7:00

+10

od 7:00 do 21:00

+15

od 21:00 do 22:00

+10

od 22:00 do 6:00

+5

V posuzovaném prostoru převažují vlivy hluku silnic I. třídy, a proto pro chráněný
venkovní prostor ostatních staveb lze uvažovat hlukový limit LAeq = 60 dB(A) pro den a
LAeq = 50 dB(A) pro noc, pro chráněný ostatní venkovní prostor lze uvažovat hlukový
limit LAeq = 60 dB(A) pro den i pro noc.
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Pro hluk ze stavební činnosti platí následující limity:
Posuzovaná doba
[hod.]

Limit [dB ]

od 6:00 do 7:00

60

od 7:00 do 21:00

65

od 21:00 do 22:00

60

od 22:00 do 6:00

45

Dle požadavků "Metodického návodu pro hodnocení hluku v chráněném venkovním prostoru
staveb" (Ministerstvo zdravotnictví České republiky, Hlavní hygienik ČR, 1.11.2010, č.j.
62545/2010-OVZ-32.3-1.11.2010) byl vyloučen odraz od fasády objektu (domu/budovy),
před nímž byl bod zadán.

Úvahy o korekci na nepřesnost výpočtu, která se u Hlukplus udává 2 dB je nutné provádět
v souvislosti s dikcí §20 odst. 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., kde se nejistota měření
odečítá od naměřené hodnoty. Např. pokud je nejistota měření 2 dB, potom při naměření
hodnoty 62 dB je splněn limit 60 dB.
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4. Vstupní data
Provoz
Dle sčítání dopravy z roku 2010 byla intenzita dopravy na silnici I/33 v úseku od OK Plotiště
do křižovatky se silnicí III/3253 13 282 voz./24 h, z čehož 3 500 tvořila nákladní vozidla a
9 782 osobní a jednostopá vozidla. Přepočet pro rok 2013 byl proveden pomocí koeficientů
vývoje intenzit dopravy dle TP 225 (II. vydání). Výhledové intenzity dopravy pro rok 2040 na
tomto úseku jsou převzaty z Aktualizace prognózy dopravního zatížení D11/R11 v úseku
Hradec Králové - státní hranice ČR/PL (AF - Cityplan, Praha, 2012). Intenzity dopravy jsou
uvedeny v následující tabulce:
osobní vozidla / 24 h

nákladní vozidla / 24 h

Rok 2013
úsek silnice I/33 mezi OK Plotiště a křižovatkou se
silnicí III/3253
Rok 2040 - stav se severní tangentou

10 189

3 535

úsek silnice od OK Plotiště k okružní křižovatce v
km 0,775
Rok 2040 - stav bez severní tangenty

14 897

3 529

úsek silnice od OK Plotiště k okružní křižovatce v
km 0,775

1 905

351

Pozn.: Závazná metodika a Hlukplus 10 počítají s korekcí obměny vozidel do roku 2020, v
následujících letech používají hlukové charakteristiky k roku 2020. To znamená, že přesto,
že byly zadány intenzity vozidel očekávané v roce 2040, výpočet platí pro rok 2020 a
všechny následující roky.
V rámci výpočtu byl uvažován stav se severní tangentou.
Terén byl uvažován pohltivý s tím, že Hlukplus uvažuje automaticky plochy vozovek a
parkovišť jako odrazivé.
Směrové a výškové vedení silnic bylo provedeno dle podkladů projektanta.
Území představuje pro potřeby posouzení vlivů hluku rovinu, proto nebyl řešen vliv
významných terénních nerovností.
Na základě odborného odhadu byla na přeložce silnice I/33 uvažována max. rychlost 90
km/h pro osobní vozidla a 80 km/h pro nákladní vozidla. V místě okružních křižovatek
rychlost 30 km/h.
Stínící účinky zeleně nebyly uvažovány.

Výstavba
Protože v současné době není znám dodavatel stavby a použití stavebních mechanismů při
výstavbě, nelze přesně stanovit hluk z výstavby. V průběhu výstavby bude okolí zatíženo
hlukovými emisemi stavebních strojů a vozidel obsluhujících stavbu.
Přesný počet a druh mechanizace, nasazené na výstavbě záměru bude upřesněn v
prováděcích projektech jednotlivých staveb. Ze znalostí jiných staveb lze předpokládat
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nasazení typů mechanizace uvedených v následující tabulce, které lze charakterizovat
hladinami hluku (A) ve vzdálenosti 10 m.
Celkové zhodnocení příspěvku hluku z těchto mechanismů nelze bez znalosti plánu
organizace výstavby přesně určit, neboť tato je funkcí časového využití jednotlivých strojů.

Orientační hodnoty hluku některých stavebních strojů pro výstavbu
Název stroje

LA [dB] v 5 m

Terénní nákladní automobil

80

Automobil Avia

77

Automix

76

Betonová pumpa

74

Finišer

67

Nakladač CAT, HON

76

Živičná fréza

73

Rypadlo

73

Nakladač velký

80

Motorová sbíječka

84

Bourací kladiva

85

Jeřáb mobilní

70

Kompresor

65

Vibrační hutnící válec

72

Okružní, motorová pila

85

Vibrační pěch

68

Vzhledem k vzájemné poloze navrhované komunikace a referenčních bodů nebudou vlivy
výstavby významné.
Hluk bude vznikat i po dopravních trasách při navážení potřebných materiálů. Způsob
dovozu a trasy nejsou v této fázi známy, nicméně lze předpokládat, že doprava bude vedena
v trase přeložky a dále po stávajících silnicích I. třídy (I/33 a I/35 mimo intravilány obcí), příp.
po dálnici D11.
Podrobnou hlukovou studii na výpočet hluku z výstavby a případný návrh opatření ke snížení
hlukové zátěže z výstavby je možné zpracovat až na základě výše uvedených údajů.
Orientační hluková studie pro hluk z výstavby předpokládá průjezd 100 nákladních vozidel v
trase uvažované přeložky rychlostí 10 km/h během denní doby. Z dalších mechanizmů se
předpokládá nasazení 1 rypadla a 1 nakladače v nejbližším místě u konkrétního referenčního
bodu s tím, že tyto stroje budou v nepřetržitém provozu během celé denní doby, což je málo
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pravděpodobné. Ovšem přesné stanovení jednotlivých mechanizmů, pracovních míst a
vytíženost lze stanovit až v rámci projektu pro provedení stavby.
Výstavba (resp. provádění hlučných prací) v noci se v této fázi přípravy nepředpokládá.
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Situace přeložky I/33

16

Zadání přeložky I/33 v Hlukplus
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5. Referenční body (RB)
Pro výpočet hladin hluku v chráněném venkovním prostoru staveb byly zvoleny referenční
body (RB) 2 m před fasádou příslušných objektů pro chráněný venkovní prostor staveb a na
hranicích pozemků pro chráněný venkovní prostor dle legislativy. Hladiny hluku byly
posuzovány ve výškách 3 a 6 m pro chráněný venkovní prostor staveb a ve výškách 3 m pro
chráněný venkovní prostor.

RB1 a RB2
Referenční body charakterizují hladiny hluku v chráněném venkovním prostoru staveb (RB1)
a v chráněném venkovním prostoru (RB2) u obytného objektu Kotrčova 179/1, Hradec
Králové. RB1 je umístěn 2m před západní fasádou objektu, RB2 na západní hranici
pozemku.

Výřez ze zadání akustické studie
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Šikmý letecký pohled podle www.mapy.cz

Pohled od prostoru přeložky I/33
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RB3
Referenční bod charakterizuje hladiny hluku v chráněném venkovním prostoru staveb u
objektu v majetku společnosti PLOTIŠŤSKÁ ZELENINA - HAK s.r.o. č.p. 198, který je v
katastru nemovitostí veden jako objekt k bydlení. Tuto funkci však neplní a je spíše
obchodním objektem. Chráněný venkovní prostor dle legislativní definice zde nebyl
identifikován.

Výřez ze zadání akustické studie
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Šikmý letecký pohled podle www.mapy.cz

Pohled od prostoru přeložky I/33
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6. Výpočet hladin hluku

Na základě výpočtu s pomocí programu Hlukplus Profi byl proveden výpočet hladin hluku
v referenčních bodech v jednotlivých výškách nad zemí a výpočet izofon ve výšce 3 m nad
zemí. Výpočet byl proveden pro rok 2040.

Ekvivalentní hladiny hluku v referenčních bodech
Provoz - den
T A B U L K A

Č.
112
3-

výška
3.0
6.0
3.0
3.0

B O D Ů

Souřadnice
1295.8; 209.1
1295.8; 209.1
1294.6; 218.7
659.2; 456.1

V Ý P O Č T U

doprava
48.5
50.0
49.3
52.4

LAeq (dB)
průmysl

( D E N )

celkem
48.5
50.0
49.3
52.4

limit
60
60
60
60

měření

Provoz - noc
T A B U L K A

Č.
112
3-

výška
3.0
6.0
3.0
3.0

B O D Ů

Souřadnice
1295.8; 209.1
1295.8; 209.1
1294.6; 218.7
659.2; 456.1

V Ý P O Č T U
LAeq (dB)
doprava průmysl
41.6
43.0
42.3
45.4

( N O C )

celkem
41.6
43.0
42.3
45.4

limit
50
50
50
50

měření

Výstavba - den
T A B U L K A

Č.
112
3-

výška
3.0
6.0
3.0
3.0

B O D Ů

Souřadnice
1295.8; 209.1
1295.8; 209.1
1294.6; 218.7
659.2; 456.1

V Ý P O Č T U

doprava
29.5
30.9
30.1
30.8

LAeq (dB)
průmysl
56.4
56.4
57.1
54.2

( D E N )

celkem
56.4
56.4
57.2
54.2

limit
60-65
60-65
60-65
60-65

měření

Výstavba (resp. provádění hlučných prací) v noci se v této fázi přípravy nepředpokládá.
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Přehled pásem hluku - provoz - den
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Přehled pásem hluku - provoz - noc
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Přehled pásem hluku - výstavba
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7. Závěr
Pro zpracování akustické studie byl použit programový produkt Hlukplus Profi 10.
Tento program zohledňuje Novelu metodiky pro výpočet hluku silniční dopravy, M. Liberko a
kol., 2004 a Výpočet hluku z automobilové dopravy, Manuál 2011, M. Liberko, L. Ládyš, ŘSD
Praha, listopad 2011. Dále vychází z dokumentů: Technické podmínky 189 Stanovení
intenzit na pozemních komunikacích, EDIP, s.r.o., 2007 a Technické podmínky 219
Dopravně inženýrská data pro kvantifikaci vlivů automobilové dopravy na životní prostředí,
EDIP 2010.
V posuzovaném prostoru převažují vlivy hluku silnic I. třídy, a proto pro chráněný venkovní
prostor ostatních staveb lze uvažovat hlukový limit LAeq = 60 dB(A) pro den a LAeq = 50 dB(A)
pro noc, pro chráněný ostatní venkovní prostor lze uvažovat hlukový limit LAeq = 60 dB(A) pro
den i pro noc.
Byly stanoveny referenční body v nejbližších chráněných venkovních prostorech ostatních
staveb a chráněných venkovních prostorech, ve kterých byl proveden výpočet ekvivaletních
hladin hluku s následujícími výsledky:

Ekvivalentní hladiny hluku v referenčních bodech
Provoz - den
T A B U L K A

Č.
112
3-

výška
3.0
6.0
3.0
3.0

B O D Ů

Souřadnice
1295.8; 209.1
1295.8; 209.1
1294.6; 218.7
659.2; 456.1

V Ý P O Č T U
LAeq (dB)
doprava průmysl
48.5
50.0
49.3
52.4

( D E N )

celkem
48.5
50.0
49.3
52.4

limit
60
60
60
60

měření

Provoz - noc
T A B U L K A

Č.
112
3-

výška
3.0
6.0
3.0
3.0

B O D Ů

Souřadnice
1295.8; 209.1
1295.8; 209.1
1294.6; 218.7
659.2; 456.1

V Ý P O Č T U
LAeq (dB)
doprava průmysl
41.6
43.0
42.3
45.4

( N O C )

celkem
41.6
43.0
42.3
45.4

limit
50
50
60
50

měření

Ve dne budou očekávané hladiny hluku v nejbližším chráněném venkovním prostoru
ostatních staveb o 10 db nižší než stanovený limit a v chráněném venkovním prostoru budou
nižší o 10,7 dB. U provozního objektu budou hladiny hluku o 7,6 dB nižší než limit pro
chráněný venkovní prostor ostatních staveb.
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V noci budou očekávané hladiny hluku v nejbližším chráněném venkovním prostoru
ostatních staveb o 7 db nižší než stanovený limit a v chráněném venkovním prostoru budou
nižší o 17,7 dB. U provozního objektu budou hladiny hluku o 4,6 dB nižší než limit pro
chráněný venkovní prostor ostatních staveb

Výstavba - den
T A B U L K A

Č.
112
3-

výška
3.0
6.0
3.0
3.0

B O D Ů

Souřadnice
1295.8; 209.1
1295.8; 209.1
1294.6; 218.7
659.2; 456.1

V Ý P O Č T U
LAeq (dB)
doprava průmysl
29.5
56.4
30.9
56.4
30.1
57.1
30.8
54.2

( D E N )

celkem
56.4
56.4
57.2
54.2

limit
60-65
60-65
60-65
60-65

měření

Během výstavby budou nejvyšší očekávané hladiny hluku o 2,8 dB nižší než hygienický limit
hluku pro období 6-7 hod a 21-22 hod a o 7,8 dB nižší než hygienický limit hluku pro období
7 - 21 hod.
Výstavba (resp. provádění hlučných prací) v noci se v této fázi přípravy nepředpokládá.
Prostor mimo RB je dostatečně charakterizován ve výkresech pásem hluku pro jednotlivé
situace.

Na základě provedeného modelování akustické situace bylo zjištěno, že legislativní
hygienické limity hluku budou bezpečně plněny.
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Zoologický průzkum lokality záměru
I/33 Plotiště – Odstranění úrovňového přejezdu na trati č. 41

Průzkum zpracovali: botanika Mgr. Stanislava Čížková
zoologie RNDr. Jiří Veselý

TERMÍN ZPRACOVÁNÍ: ŘÍJEN 2014 - KVĚTEN 2015
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ÚVOD
Popis a lokalizace území
Zájmové území, obrázek 1, se nachází západně od centra města Hradec Králové, na
katastrální území Plotiště nad Labem (kód k. ú. 721930), okres Hradec Králové, kraj
Královéhradecký. Nadmořská výška se zde pohybuje okolo 242–248 m n. m. (“kolinní“
výškový vegetační stupeň pahorkatin, lesní vegetační stupeň bukodubový). Z hlediska
sklonitosti se jedná o rovinu až slabě ukloněný svah 00–20. Lokalita náleží ke kvadrantu
síťového mapování 1. řádu – 5760d.
Obrázek 1: Mapa zkoumané plochy podle zadání (hranice území červenou barvou), mapový
podklad: © ČÚZK

PŘÍRODNÍ POMĚRY
Geomorfologické a geologické členění
Na základě geomorfologického členění ČSR (Demek 1987) náleží zájmové území do okrsku
Smiřická rovina, viz tabulka geomorfologického členění.
Tabulka 1: Přehled geomorfologických jednotek (Demek et al. 2002)
Číselný
a
abecední index

Geomorfologické jednotky
Vyšší

Česká vysočina

geomorfologické Provincie

2

jednotky

Česká tabule

Podsoustava (oblast)

VI
VIC

Celek

VIC-1

Východolabská tabule

VIC-1C

Pardubická kotlina

VIC-1C-1

Smiřická rovina

Soustava (subprovincie)

Nižší geomorfologické Podcelek
jednotky
Okrsek

Východočeská tabule

Zájmové území zaujímá erozní kotlinu v povodí Labe, nejdolejší Úpy, Metuje a Orlice a tvoří
tak rovinný reliéf středopleistocenních a mladopleistocenních říčních teras a údolních niv
Labe a přítoků, se sprašovými pokryvy a závějemi, místy s pokryvy a přesypy navátých písků
(Demek et al. 2002).
Pedologické poměry
Pedologická charakteristika byla zpracována pomocí tištěné půdní mapy 13–22 Jaroměř,
měřítko 1:50 000.
Půdní skupinu tvoří v zájmové lokalitě antroposoly, půdním typem je antropozem (AN),
subtyp urbánní (ANu), typ substrátu – antropogenní substráty.
Klimatické poměry
Oblast zájmového území leží v pásu středoevropského atlanticko-kontinentálního podnebí
mírného pásu. Pro tento pás je charakteristické mírně oceánicky laděné klima s přechodem
do mírné kontinentality, tzn. mírné léto, na srážky poměrně bohaté, mírná zima, s poměrně
krátkým obdobím mrazu.
Dle klimatické regionalizace (Quitt 1975) náleží západní část území do teplé klimatické
oblasti T2. (viz tabulka 2).
Tabulka 2: Charakteristika klimatické oblastiT2 (Quitt 1971)
CHARAKTERISTIKA

T2

Počet letních dnů
0
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 C a více

50–60
160–170

Počet mrazových dnů
Počet ledových dnů

100–110
30–40
0

Průměrná teplota v lednu (v C)

-2-(-3)

0

Průměrná teplota v červenci (v C)
0
Průměrná teplota v dubnu (v C)

18–19
8–9

0

Průměrná teplota v říjnu (v C)
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více

7–9
90–100

Srážkový úhrn ve vegetačním období (v mm)

350–400

Srážkový úhrn v zimním období (v mm)
Počet dnů se sněhovou pokrývkou (v mm)

200–300
40–50

Počet zamračených dnů

120–140

3

Počet jasných dnů

40–50

Biogeografické členění
Podle biogeografického členění České republiky (Culek et al. 2005) je území zastoupeno
bioregionem 1.9 Cidlinský a biochorou 3RE Plošiny na spraši v suché oblasti 3. v. s.

VEGETAČNÍ A FLORISTICKÉ POMĚRY
Fytogeografická charakteristika
Regionálně fytogeografické členění ČSR (Skalický 1988) zařazuje zájmové území do
fytogeografické

oblasti Termofytika

(Thermophyticum),

obvodu České

termofytikum

(Thermobohemicum), fytogeografického okresu Východní Polabí, podokresu Hradecké
Polabí (15b).
Geobotanická rekonstrukce a potenciální přirozená vegetace
Geobotanická rekonstrukční mapa (Mikyška 1968) uvádí společenstvo dubohabrových hájů
svazu Carpinion betuli.
Na základě mapy potenciální přirozené vegetace (Neuhäuslová et al. 1998) náleží zájmové
území k asociaci 7. Melampyro nemorosi-Carpinetum (černýšová dubohabřina).
Zvláště chráněná území
Obrázek 2: Mapa širších vztahů zájmového území (mapový podklad: © AOPK ČR)
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Posuzované zájmové území není součástí a ani nezasahuje do zvláště chráněného území
(dále jen ZCHÚ) a ani do ochranného pásma ZCHÚ podle § 14 zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších právních předpisů. Současně zde není
vyhlášený památný strom podle § 46, odst. 1, zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a
krajiny, ve znění pozdějších právních předpisů.
Podle § 3 odst. 1 písm. r) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném
znění, je Natura 2000 celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany,
která umožňuje zachovat typy evropských stanovišť a stanoviště evropsky významných
druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření ve stavu příznivém z hlediska ochrany nebo
popřípadě umožní tento stav obnovit. Na území České republiky je Natura 2000 tvořena
vymezenými ptačími oblastmi a vyhlášenými evropsky významnými lokalitami. Plochy
v těsné blízkosti zájmového území nejsou zařazeny do soustavy Natura 2000 (ptačí oblasti
ani evropsky významné lokality).
Nejbližší ZCHÚ (východně od zájmové lokality) – přírodní památka (dále jen PP) Piletický
a Librantický potok (kód lokality dle ÚSOP 5936) byla vyhlášena z důvodu zachování
stávajícího charakteru biotopu. Vhodnými zásahy a hospodařením na vodoteči, okolních
travních porostech a ostatních zahrnutých pozemcích zajistit stabilitu populace evropsky
významného živočišného druhu – Coenagrion ornatum a podpořit další šíření druhu na
lokalitě. Piletický a Librantický potok jsou v úseku mezi obcemi Bukovina a Pouchov
vyhlášené i jako EVL ČR soustavy Natura 2000 – CZ0523006 Piletický a Librantický potok
(kód lokality dle ÚSOP 5520). Piletický potok má koryto narovnané, ale nezpevněné s
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nánosy organického materiálu a štěrkopísku s porosty makrofyt: především Glyceria spp.,
Sparganium spp., Callitriche spp., Butomus umbellatus (bohatá vegetace litorálních rostlin
je podmínkou výskytu šidélka C. ornatum). Mezi těmito nánosy s vodními rostlinami
se vytváří drobné meandry. Je poměrně zachována vertikální členitost koryta, tzn. střídání
hlubokých tůní, často nezarostlých i dosti zarostlých brodů. Librantický potok – bohatá
vegetace s Alisma plantago aquatica, Juncus spp., Glyceria spp. Některé části toku zarůstají
expanzivní Phalaris arundinacea.
Jihovýchodně zájmového území zaznamenáme nivu řeky Labe, která je od obce Sezemice
evropsky významnou lokalitou ČR (dále jen EVL ČR) soustavy Natura 2000 – CZ0524049
Orlice a Labe (kód lokality dle ÚSOP 2926). Niva Labe na rozdíl od nivy Orlice ztratila svoji
retenční i estetickou funkci. Narušení rovnováhy celého ekosystému je celkem značně
patrné zejména v intravilánu Hradce Králové, kde regulace toku vedla nejen k narovnání,
změně průtoků, poškození břehových porostů, ale celkově ke změně vodního režimu.
Naopak v nivě toku Orlice převládají luční společenstva, která představují aluviální psárkové
louky, vlhké pcháčové louky, vlhká tužebníková lada, méně potom střídavě vlhké
bezkolencové louky, vlhké acidofilní doubravy a lokalitou výskytu národně významného
druhu – Potamogeton praelongus. Na velmi zamokřených stanovištích dominují říční
rákosiny a vegetace vysokých ostřic, vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů, příp.
mokřadní vrbiny, pouze ve zbytcích jsou zachovány porosty lužní vegetace. Naturová lokalita
je významná výskytem Lutra lutra, Ophiogomphus cecilia, Alcedo atthis, Charadrius dubius,
Actitis hypoleucos. Spojená Orlice do Albrechtic představuje jedinečnou lokalitu pro stabilní
rozmnožující se populaci Aspius aspius.
PP Na Plachtě (kód lokality dle ÚSOP 5815) a PP Na Plachtě 3 (kód lokality dle ÚSOP
5723), jižně zájmového území tvoří botanicky i zoologicky unikátní lokality při těsném okraji
městské zástavby zahrnující rybníky, písčiny, rašelinné louky i lesní porosty a porosty
rozptýlených křovin. Množství ekotonových přechodů a sousední mikroklimaticky odlišné
prostředí Novohradeckých lesů zvyšují biodiverzitu území. Nalezneme zde řadu relativně
chladnomilných nebo horských druhů v nadmořské výšce 230–240 metrů. Lokalita vznikla
na vojenském cvičišti a zachovala se díky neustálému narušování písčitého půdního povrchu
těžkou vojenskou technikou. Je tvořena mozaikou stanovišť s různou vlhkostí, od rybníků
přes rákosiny a mokré písčiny k vřesovištím, suchým pískům a remízům. Bylo zde zjištěno
720 druhů cévnatých rostlin, 69 druhů mechů a 107 druhů hub. K plošně největším
společenstvům Na Plachtě patří bažinná olšina jihovýchodně od rybníka Plachta, slatinná
louka severně od rybníka Jáma, vlhké i sušší vřesoviště a písčité prohlubně s porostem
Drosera rotundifolia a Lycopodiella inundata. Rostou zde Viola stagnina, Nymphaea candida,
Pedicularis sylvatica, Hydrocotyle vulgaris, Verbascum blattaria, Juncus squarrosus,
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Ophioglossum vulgatum, Dactylorhiza majalis, Utricularia minor aj. Sběr Psilocybe
semilanceata je jediný z východních Čech a Peniophora ericksonii na jedné ze dvou
doložených lokalit ve východních Čechách. Žije zde 16 druhů obojživelníků jako Triturus
cristatus, Lissotriton vulgaris a Mesotriton alpestris, Pelobates fuscus, všechny tři druhy
ropuch, Hyla arborea, Bombina bombina a všechny druhy skokanů. Daří se tu ještěrkám
Lacerta agilis a Zootoca vivipara, Anguis fragilis, Natrix natrix a kriticky ohrožené Vipera
berus. Hnízdí tu Miliaria calandra, Oenanthe oenanthe, Motacilla flava a Upupa epops.
Zajímavostí je také hnízdní populace Anthus pratensis. Dosud zde bylo nalezeno na 40
druhů měkkýšů včetně úspěšně se šířící Monacha cartusiana, 3 druhy korýšů ze skupiny
lupenonožců, 49 druhů vážek, 4 druhy jepic (Ephemeroptera), 1 druh pošvatky (Plecoptera),
8 druhů chrostíků (Trichoptera), na 900 druhů brouků, 750 druhů motýlů, 114 druhů
dvoukřídlých (Diptera) a 220 druhů blanokřídlého hmyzu, zvláště žahadlových (Aculeata).
Přírodní památka Na Plachtě byla zařazena mezi EVL ČR soustavy Natura 2000 jako
CZ0523010 Na Plachtě (kód lokality ÚSOP 5519), obrázek 2.
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Metodika práce botanického průzkumu
Botanický průzkum byl zpracován z důvodu nutnosti komplexního zpracování lokality. Na
tento průzkum obecného charakteru byl potom navázán speciální průzkum zoologický se
zaměřením na batrachofaunu lokality.
Botanický průzkum v zájmové lokalitě byl zpracován komplexně za použití standardních
floristických metod. K jeho vypracování byly využity, kromě zjištěných aktuálních dat, také
údaje z aktualizovaného mapování biotopů AOPK ČR.
Terénní průzkum se uskutečnil v jarních měsících roku 2015. Studovaná lokalita byla během
jednotlivých návštěv rozdělena na několik dílčích segmentů (Obrázek 3). Charakteristika
jednotlivých segmentů byla zpracována tabulkově (Tabulka 3).
Při jednotlivých terénních návštěvách byly prováděny floristické a byla průběžně pořizována
fotodokumentace. Floristické soupisy taxonů v jednotlivých segmentech byly zpracovány
syntetickou tabulkou (Tabulka 4). Zvláště chráněné a významné taxony a invazní druhy
vyšších cévnatých rostlin byly doplněny o další rozšiřující údaje jako např. o charakteru
výskytu, stavu populací. Nomenklatura taxonů vyšších cévnatých rostlin odpovídá Klíči ke
květeně ČR (Kubát et al. 2002). U zvláště chráněných a významných taxonů je připomenuto
zařazení do kategorií červeného seznamu podle Grulicha (Grulich 2012) i Procházky
(Procházka 2001). Pro studium vegetace byly použity metody curyšskomontpellierské školy
(Moravec et al. 1994, 1995) a jména syntaxonů byla sjednocena podle přehledu rostlinných
společenstev ČR (Moravec et al. 1995, Chytrý et al. 2007, 2010, 2013). Při hodnocení
biotopů se v základní charakteristice vycházelo především z Katalogu biotopů České
republiky (Chytrý et al. 2010).
Jednotlivé botanické výstupy byly zpracovány tak, aby umožnily zajistit verifikaci a zpětnou
kontrolu v časovém horizontu
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VÝSLEDKY
Současný stav lokality a botanická charakteristika
Terénním mapováním bylo zjištěno, že v úseku záměru stavby se nacházejí kultury obilovin
a okopanin v menších polích nebo rozsáhlejších lánech, které mají vlivem komplexních
intenzifikačních faktorů velmi redukovanou druhovou skladbu segetálové vegetace, u které
se výrazně projevuje vliv agrotechniky a celkově způsob konvenčního obhospodařování.
Sukcese společenstva je každoročně blokována orbou, přípravou půdy, pěstitelskými
metodami kulturních rostlin, hnojením a ošetřováním herbicidy různého chemického složení
(podstatnější rozdíly v druhovém zastoupení polních plevelů můžeme pozorovat pouze mezi
ozimy a jařinami). Druhová skladba plevelové vegetace zájmového území je velmi
redukovaná s těžištěm výskytu zejména na polních okrajích nebo v úzkých pojezdových
pruzích nezasažených herbicidy. S velmi malou pokryvností zde zaznamenáme malé
procento plevelů z třídy Secalietea jako Brasica napus, Chenopodium album, Capsella
bursa-pastoris, Lamium amplexicaule, L. purpureum, Raphanus raphanistrum, Thlaspi
arvense. Naopak se zde projevuje vyšší zastoupení běžně rozšířených druhů plevelů s
širokou ekologickou amplitudou přesahujících z jiných společenstev jako např. Arenaria
serpyllifolia agg., Echinochloa crus-gali, Consolida regalis, Conyza canadensis, Equisetum
arvense, Geranium pusillum, Lamium purpureum, Medicago lupulina, Papaver rhoeas,
Anthemis arvensis, Veronica persica, V. polita, Viola arvensis. Galinsoga parviflora, Galium
aparine. Tam, kde je agrocenóza v kontaktu s okolními biotopy doprovázejí segetálovou
vegetaci ruderální druhy s dominantními C-stratégy a synantropními taxony (Achillea
millefolium agg., Agrostis stolonifera, Arctium tomentosum, Armoracia rusticana, Artemisia
vulgaris, Elytrigia repens, Cirsium arvense, Cichorium intybus subsp. intybus, Convolvulus
arvensis, Dactylis glomerata Glechoma hederacea, Lamium album, Plantago lanceolata,
Potentilla anserina, Ranunculus repens aj.).
Urbanizované plochy v zájmovém území (zastavěné části, průmyslové objekty, volné plochy
mezi zástavbou) mají vyvinutou buď jen velmi sporadickou vegetaci, nebo jsou tvořeny
sekundárními bazálními porosty, které je obtížné syntaxonomicky zařadit. Jedná se většinou
o sekundární a odvozená společenstva, částečně zařaditelná do řádu Arrhenatheretalia
elatioris, všeobecně s vysokým podílem ruderálních, synantropních a invazních druhů z třídy
Agropyretalia repentis (Achillea millefolium, Agrostis stolonifera, Carex hirta, Convolvulus
arvensis, Lolium perenne, Plantago lanceolata, P. major subsp. major, Potentilla anserina,
Ranunculus repens) a třídy Galio-Urticetea (Artemisia vulgaris, Calystegia sepium, Cirsium
arvense, C. vulgare, Dactylis glomerata, Geum urbanum, Glechoma hederacea, Heracleum
sphondylium s. lat., Veronica chamaedrys, Urtica dioica). Na suchých výslunných plochách
zaznamenáme řadu mezofilních až teplomilných druhů včetně druhů ruderálních a
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zavlečených (Lithospermum arvense, Bromus tectorum, Lactuca serriola, Crepis biennis,
Equisetum arvense, Sisymbrium loselii).
V rozsáhlejších a kompaktnějších porostech dochází ke střídání dominant Calamagrostis
epigejos, Arrhenatherum elatius, Elytrigia repens, Tanacetum vulgare, Cirsium arvense,
Urtica dioica, které konkurenčně vytlačují ostatní druhy. Bylinné patro urbanizovaných území
je pomístně doplněno vtroušenými nálety listnatých dřevin (Acer pseudoplatanus, A.
platanoides, Carpinus betulus, Fraxinus excelsior, Betula pendula, Populus spp., Salix
caprea, S. fragilis, Sambucus nigra, Sorbus aucuparia subsp. aucuparia), jehličnatých dřevin
(Picea abies, Pinus sylvestris) a výsadbami kultivarů ovocných či okrasných dřevin. Nižší
světelná intenzita bylinného patra, způsobená zápojem dřevin, upřednostňuje především
nitrofyty a sciofyty jako Urtica dioica, Geranium robertianum, Rumex obtusifolius, Geum
urbanum, Chelidonium majus, Galium aparine, Anthriscus sylvestris, Cirsium arvense,
Dactylis glomerata, Arctium lappa, Artemisia vulgaris.
Při okrajích zpevněných ploch a komunikací zaznamenáme sporadickou druhově chudou
vegetaci s velmi jednoduchou strukturou a převahou malé skupiny přizpůsobených druhů,
které patří převážně mezi ruderální (R-stratégové) a ruderálně-strestolerantní (RSstratégové) stratégy z třídy Polygono arenastri-Poëtea annuae s dominujícím Polygonum
aviculare agg., který vytváří mezernaté porosty v typické poléhavé formě. S vyšší stálostí
jsou zastoupeny běžné druhy sešlapávaných míst jako Poa annua subsp. annua, Plantago
major subsp. major, většinou nekvetoucí Lolium perenne a Taraxacum sect. Ruderalia s
druhy jílkových pastvin Lolio perennis-Cynosuretum jako Achillea millefolium agg., Trifolium
repens, Dactylis glomerata, Leontodon autumnalis, Festuca pratensis, Plantago lanceolata,
Poa pratensis aj.
Nezpevněné cesty v území s nízkými, řídkými nezapojenými porosty nebo se středním
travnatým pásem jsou reprezentovány především druhy snášející disturbanci z asociace
vytrvalé travinné vegetace sešlapávaných míst Lolietum perennis (Lolium perenne, Plantago
major subsp. major, Taraxacum sect. Ruderalia, Poa annua subsp. annua, Polygonum
aviculare agg.) a druhy jílkových pastvin Lolio perennis-Cynosuretum jako Achillea
millefolium agg., Dactylis glomerata, Potentilla anserina, Festuca pratensis, Poa pratensis,
Agrostis stolonifera aj.
Liniové biotopy v území záměru stavby jsou tvořeny travinobylinnými porosty, které jsou
víceméně zapojené s celkovou pokryvností 90–100%. Jedná se o antropicky podmíněnou
vegetaci, v jejímž 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. Pokud
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jsou tyto porosty pravidelně sečeny, určují ráz porostu zejména trávy jako Arrhenatherum
elatius, Dactylis glomerata, Alopecurus pratensis, Anthoxanthum odoratum, Trisetum
flavescens, Poa spp. a dvouděložné byliny Geranium pratense, Centaurea jacea agg.,
Leucanthemum vulgare agg., Verbascum thapsus, Rumex acetosa. V nižší vrstvě bylinného
patra se uplatňují Achillea millefolium agg., Cerastium holosteoides subsp. triviale, Medicago
lupulina, Taraxacum sect. Ruderalia, Trifolium pratense s. lat., Vicia sepium, Veronica
chamaedrys. Vysokou stálost zde vykazují také okoličnaté byliny (Aegopodium podagraria,
Chaerophyllum aromaticum, Heracleum sphondylium s. lat., Pastinaca sativa s. lat.,
Anthriscus sylvestris) a druhy suchých trávníků Agrostis capillaris, Potentilla heptaphylla,
Linum catharticum, Galium verum, Hypericum perforatum, Festuca ovina s. lat., Lotus
corniculatus, Centaurea scabiosa, Origanum vulgare, Carex caryophyllea, Trifolium
campestre. Pokud tyto travinobylinné linie sousedí s bloky orné půdy nebo pokud u nich není
zajištěný pravidelný management, převládají v porostu ruderální a synantropní druhy jako
např. Artemisia vulgaris, Lactuca seriola, Lepidium ruderale, Sisymbirum officinale, Cirsium
arvense, Lolium perenne, Dactylis glomerata, Cichorium intybus, Potentilla anserina, P.
reptans, Ranunculus repens, Rumex obtusifolius, R. crispus, Glechoma hederifolia, Arctium
tomentosa, Armoracia rusticana, Urtica dioica. Zejména podél cest a silnic tvoří protihlukové
stěny stromořadí dřevin Populus x canadensis, P. nigra cv.“Italica“.
Na kamenitých nebo škváro-štěrkovitých půdách v blízkosti kolejí a mezi pražci
zaznamenáme mezernaté porosty adaptované na vysychavé stanoviště s převahou
jednoletých až dvouletých druhů ze svazu Dauco-Melilotion (Cichorium intybus subsp.
intybus, Daucus carota subsp. carota, Echium vulgare, Melilotus alba, M. officinalis,
Pastinaca sativa s. lat., Picris hieracioides, Achillea millefolium agg., Medicago lupulina,
Polygonum aviculare agg., Plantago major subsp. major, Poa annua subsp. annua, Conyza
canadensis, Rumex thyrsiflorus). V osluněných částech náspů a zářezů železnice
zaznamenáme druhy ruderálních subtermofilních společenstev (Echium vulgare, Achillea
millefolium agg., Senecio vulgaris, Oenothera biennis, Reseda lutea, Berteroa incana,
Melilotus officinalis, Patinaca sativa s. lat., Verbascum thapsus, Artemisia vulgaris,
Hypericum perforatum, Elytrigia repens). Vysokou stálost vykazují také synantropní druhy
(Veronica chamaedrys, Viola arvensis, Taraxacum sect. Ruderalia, Lolium perenne,
Plantago lanceolata). Na vysychavých až mírně vlhkých částech náspů a zářezů železnice
dosahuje vyšší pokryvnosti heterogenní komplex společenstev s druhy jako Saponaria
officinalis, Ballota nigra, Silene vulgaris subsp. vulgaris, Taraxacum sect. Ruderalia, Arenaria
serpyllifolia, Artemisia vulgaris, Capsella bursa pastoris, Chelidonium majus, Echium vulgare,
Geranium

robertianum,

Hypericum

perforatum,

Lactuca

serriola,

Tripleurospermum

inodorum, Cirsium arvense, Lolium perenne, Dactylis glomerata, Tanacetum vulgare,
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Arrhenatherum elatius, Medicago falcata. Pomístně podél železničních tratí zaznamenáme
dřevinné patro tvořené náletovými dřevinami jako např. Acer platanoides, A. pseudoplatanus,
Populus tremula, Salix fragilis, Corylus avellana, Sambucus nigra,

Fraxinus excelsior,

Crataegus spp., Rosa spp. Z důvodu nízké světelné intenzity je v těchto partiích bylinné
patro vyvinuto pouze sporadicky s převládajícími sciofyty a druhy vlhčích lesů (Rubus spp.,
Aegopodium podagraria, Glechoma hederacea, Poa nemoralis s. lat., Ajuga reptans,
Chelidonium majus, Anthriscus sylvestris, Equisetum arvense, Geum urbanum, Galium
aparine, Urtica dioica).
Intenzivně využívané travinobylinné porosty zájmového území jsou zcela zapojené
s výraznou převahou kulturních druhů trav (Alopecurus pratensis, Dactylis glomerata, Lolium
perenne, L. multiflorum, Festuca spp., Poa pratensis a několika dalších C-strategů (Artemisia
vulgaris, Cirsium arvense, Heracleum sphondylium s. lat., Rumex obtusifolius), které tvoří
nejvyšší patro. Nižší patro je tvořeno druhy Cerastium holosteoides subsp. triviale, Plantago
media agg., Taraxacum sect. Ruderalia, Trifolium repens, Potentilla repatans, Veronica
chamaedrys. Zejména mezi zástavbou zaznamenáme nízké ruderalizované trávníky, které
jsou pravidelně sečeny několikrát během roku. Jedná se o krátkostébelné až středně vysoké
porosty, které ve své typické podobě dosahují 10–15 cm. Vedle konstantně zastoupeného
Lolium perenne a P. annua subsp. annua, zde vysoké frekvence dosahují růžicovité
hemikryptofyty jako např. Plantago major subsp. major, Bellis perennis, Taraxacum sect.
Ruderalia, které mají velkou část své nadzemní biomasy soustředěnou v nejnižší vrstvě
porostu při povrchu půdy.
Podobně se zde dobře uplatňují druhy s plazivou lodyhou např. Trifolium repens. Biomasu
kromě již zmíněných tvoří dále Agrostis capillaris, A. stolonifera, Galium verum, Medicago
lupulina, Rumex acetosella subsp. acetosella, Festuca spp., Geranium pyrenaicum,
Matricaria discoidea, Alchemilla spp., Cerastium holosteoides subsp. triviale, Veronica
chamaedrys, Lotus corniculatus. Floristicky hodnotnější je zcela zapojený druhově středně
bohatý luční porost v blízkosti vodního toku Melounka, které svým složením odpovídají různě
degradovaným fázím svazu Arrhenatherion elatioris 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

Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata, Trisetum flavescens, Alopecurus pratensis,
Festuca rubra s. lat., Poa pratensis a dvouděložné byliny s vyšším výskytem druhů jako
Geranium pratense, Heracleum sphondylium s. lat., Pastinaca sativa s. lat., Rumex acetosa,
Cerastium holosteoides subsp. triviale, Taraxacum sect. Ruderalia, Vicia cracca, Veronica
chamaedrys a Leucanthemum vulgare agg., Lotus corniculatus, Knautia arvensis subsp.
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arvensis, Centaurea jacea agg., Vicia sepium, Campanula patula tvořící před první sečí
výrazně květnatý pozdně jarní aspekt.
U směrově i spádově upraveného toku mezi cestou a polem se projevuje eutrofizace. Příkop
má vyvinutý dřevinný břehový porost, pouze v blízkosti zaústění do vodního toku Melounka
(Sambucus nigra, Rosa dumalis s. lat., Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa, Acer platanoides,
A. pseudoplatanus aj.). V bylinném patře převládají mezofilní až vlhkomilné druhy
(Alopecurus pratensis, Anthriscus sylvestris, Cirsium oleraceum, Convolvulus arvensis,
Dactylis glomerata, Heracleum sphondylium s. lat., Chaerophyllum aromaticum, Elytrigia
repens, Symphytum officinale, Calamagrostis epigeios, Galium mollugo agg., Arrhenatherum
elatius, Geranium pratense, Poa trivialis, Stachys sylvatica). S vyšší pokryvností se vyskytují
ruderální druhy (Galium aparine, Artemisia vulgaris, Rumex obtusifolius, Cirsium arvense,
Urtica dioica).
U břehového porostu vodního toku Melounka s vyvinutým dřevinným břehovým porostem
(Salix spp., Populus tremula, P. x canadensis, Alnus glutinosa, Betula pendula, Fraxinus
excelsior, Sambucus nigra) můžeme na jaře v bylinném patru sledovat Ficaria verna subsp.
bulbifera, Alliaria petiolata, Anemone nemorosa, Caltha palustris s. lat., Geum urbanum,
Primula elatior, na konci jara vyšší druhy bylin a trav jako např. Aegopodium podagraria,
Anthriscus sylvestris, Cirsium oleraceum, Convolvulus arvensis, Dactylis glomerata, Humulus
lupus, Chaerophyllum aromaticum, Impatiens parviflora, Epilobium angustifolium, E.
hirsutum, Phragmites australis, Poa trivialis, Stachys palustris, Symphytum officinale. S vyšší
pokryvností se vyskytují ruderální druhy (Galium aparine, Rumex obtusifolius, Cirsium
arvense, Urtica dioica) a pomístně také invazní druhy Impatiens glandulifera, Solidago
canadensis, Helianthus tuberosus.
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Charakteristika vymezených dílčích ploch (segmenty)
Číslo Kód
Český název biotopu
seg. biotopu
1

2

Charakteristika

X6
(100%)

Antropogenní plochy
vegetací mimo sídla

X5
(90%)

Intenzivně obhospodařované louky

X13
(10%)

se

sporadickou

Nelesní stromové výsadby mimo sídla

Silnice
Travnatý střed kruhového objezdu-druhově chudý,
pravděpodobně s výsevem kulturních druhů trav;
při okraji vysázené kultivary okrasných keřů.

3

X5
(100%)

Intenzivně obhospodařované louky

Pravidelně sečený silniční příkop podél silnice I.
třídy, druhově chudý

4

X5
(100%)

Intenzivně obhospodařované louky

Pravidelně sečený silniční příkop podél silnice I.
třídy, druhově chudý

5

X2
(100%)

Intenzivně obhospodařovaná pole

Intenzivně
obhospodařovaný
konvenčního obhospodařování

6

X1
(100%)

Urbanizovaná území

Průmyslová zóna

7

X2
(100%)

Intenzivně obhospodařovaná pole

8

X2
(100%)

9
10

pole

v režimu

Intenzivně
obhospodařovaný
konvenčního obhospodařování

pole

v režimu

Intenzivně obhospodařovaná pole

Intenzivně
obhospodařovaný
konvenčního obhospodařování

pole

v režimu

X5
(100%)

Intenzivně obhospodařované louky

Pravidelně sečený silniční příkop podél silnice I.
třídy, druhově chudý

X6
(100%)

Antropogenní plochy
vegetací mimo sídla

Železnice

X7B
(70%)
11
X12B
(30%)

se

sporadickou

Ruderální bylinná vegetace mimo sídla,
ostatní porosty
Travinobylinná linie podél železnice, pomístně
doplněná náletovými dřevinami, v E1 dominuje
ruderální vegetace
Nálety pionýrských dřevin ostatní porosty

12

X5
(100%)

Intenzivně obhospodařované louky

Pravidelně sečený luční porost druhově chudý,
významné je zastoupení ruderálních a nitrofilních
druhů

13

X1
(100%)

Urbanizovaná území

Průmyslová zóna

14

X2
(100%)

Intenzivně obhospodařovaná pole

Intenzivně obhospodařovaný
konvenčního obhospodařování

X7B
(90%)
15
X12B
(10%)

pole

v

režimu

Ruderální bylinná vegetace mimo sídla,
ostatní porosty
Travinobylinná linie podél železnice, pomístně
doplněná náletovými dřevinami, v E1 dominuje
ruderální vegetace
Nálety pionýrských dřevin ostatní porosty

16

X5
(100%)

Intenzivně obhospodařované louky

Travinobylinná linie podél železnice, pravidelně
sečená, v E1 dominuje ruderální vegetace

17

X1
(100%)

Urbanizovaná území

Průmyslová zóna

18

X2
(100%)

Intenzivně obhospodařovaná pole

Intenzivně obhospodařovaný
konvenčního obhospodařování

19

X5

Intenzivně obhospodařované louky

Pravidelně sečený silniční příkop podél silnice I.

14

pole

v

režimu

(90%)
Nelesní stromové výsadby mimo sídla

třídy, druhově chudý. Linie hybridních kultivarů
topolů ve špatném zdravotním stavu. Pomístně byli
někteří jedinci už vykáceni

X13
(10%)
20

X14
(100%)

Bezejmenný
pravostranný
přítok
Melounky.
Vodní toky a nádrže bez ochranářsky
Občasný tok, směrově i spádově upravený.
významné vegetace
Dřevinný břehový porost chybí

21

X2
(100%)

Intenzivně obhospodařovaná pole

Intenzivně obhospodařovaný
konvenčního obhospodařování

pole

v

režimu

22

X2
(100%)

Intenzivně obhospodařovaná pole

Intenzivně obhospodařovaný
konvenčního obhospodařování

pole

v

režimu

X7B
(100%)

Travinobylinné linie podél nezpevněné cesty mezi
polními kulturami. Druhové patro chudé. Cesta se
Ruderální bylinná vegetace mimo sídla, zastoupením druhů snášející disturbanci z as.
ostatní porosty
Lolietum perennis a druhy as. Lolio perennisCynosuretum cristati. Ve východní části charakter
úvozové cesty

23

X7B
(70%)
24
X12B
(30%)

25

X7B
(100%)
X5
(50%)

Ruderální bylinná vegetace mimo sídla,
ostatní porosty
Travinobylinná linie podél železnice, pomístně
doplněná náletovými dřevinami, v E1 dominuje
ruderální vegetace
Nálety pionýrských dřevin ostatní porosty
Pravidelně sečený travinobylinný porost v údolnici
Ruderální bylinná vegetace mimo sídla, vodního toku. Dominantu tvoří mezofilní a nitrofilní
ostatní porosty
druhy svazu Arrhenatherion elatioris společně
s druhy rumištních stanovišť.
Intenzivně obhospodařované louky

26
X13
(50%)

Nelesní stromové výsadby mimo sídla

Pravidelně sečený silniční příkop podél silnice I.
třídy, druhově chudý. Linie hybridních kultivarů
topolů ve špatném zdravotním stavu. Pomístně byli
někteří jedinci už vykáceni

27

X5
(100%)

Intenzivně obhospodařované louky

Pravidelně sečený silniční příkop podél silnice III.
třídy, druhově chudý

28

X5
(100%)

Intenzivně obhospodařované louky

Pravidelně sečený silniční příkop podél silnice III.
třídy, druhově chudý

29

X2
(100%)

Intenzivně obhospodařovaná pole

Intenzivně obhospodařovaný
konvenčního obhospodařování

pole

v

režimu

30

X2
(100%)

Intenzivně obhospodařovaná pole

Intenzivně obhospodařovaný
konvenčního obhospodařování

pole

v

režimu
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X2
(100%)

Intenzivně obhospodařovaná pole

Intenzivně obhospodařovaný
konvenčního obhospodařování

pole

v

režimu

X5
(50%)

Intenzivně obhospodařované louky

32

Pravidelně sečený silniční příkop podél silnice I.
třídy, druhově chudý. Linie hybridních kultivarů
topolů ve špatném zdravotním stavu. Pomístně byli
někteří jedinci už vykáceni

X13
(50%)

Nelesní stromové výsadby mimo sídla

33

X7B
(100%)

Ruderální bylinná vegetace mimo sídla, Travinobylinná linie, v E1 dominuje ruderální
ostatní porosty
vegetace

34

X1
(100%)

Urbanizovaná území

35

X14
(100%)

Vodní toky a nádrže bez ochranářsky Melounka a levostranný přítok. Vyvinutý dřevinný
břehový porost (Salix spp., Populus spp., Alnus
významné vegetace
glutinosa, Betula pendula, Fraxinus excelsior,

Průmyslová zóna, ČOV

15

Sambucus nigra). E1: na jaře v podrostu dominují
Ficaria verna subsp. bulbifera, Alliaria petiolata,
Anemone nemorosa, Caltha palustris s. lat.,
Cardamine pratensis, Geum urbanum, Primula
elatior. Na konci jara a přes léto zaznamenáme
vzrůstem vyšší druhy bylin a trávy, s vyšší
pokryvností se vyskytují ruderální druhy (Galium
aparine, Rumex obtusifolius, Cirsium arvense,
Urtica dioica) a pomístně také invazní druhy
Impatiens glandulifera, Solidago canadensis,
Helianthus tuberosus.
36

X1
(100%)

X5
(50%)

Urbanizovaná území

Průmyslová zóna
Pravidelně sečený travinobylinný porost v blízkosti
Melounky. Fytocenóza je středně druhově bohatá
s výskytem druhů svazu Arrhenatherion elatioris.
Ráz
porostu
určují
zejména
trávy
jako
Arrhenatherum elatius, Anthoxanthum odoratum,
Dactylis glomerata, Festuca pratensis, F. rubra s.
lat., Poa pratensis, Trisetum flavescens a
dvouděložné byliny Plantago lanceolata, P. media
agg.,
Ranunculus
acris
subsp.
acris,
Leucanthemum vulgare agg., Lotus corniculatus,
Galium spp., Geranium pratense, Heracleum
sphondylium s. lat., Leontodon spp. div., Pastinaca
sativa s. lat., Rumex acetosa, Trifolium pratense s.
lat., Vicia sepium, Achillea millefolium, Luzula
campestris agg., Cerastium holosteoides subsp.
triviale, Glechoma hederacea, Crepis biennis,
Lathyrus pratensis, pampelišky ze skupiny
Taraxacum sect. Ruderalia, Veronica chamaedrys.
Pomístně vlivem ruderalizace je druhové patro
chudé a porost inklinuje spíše k intenzivně
obhospodařovaným porostům.

Intenzivně obhospodařované louky

37
T1.1
(50%)

Mezofilní ovsíkové louky

16

Vymezení dílčích ploch v zájmovém území (mapový podklad: © AOPK ČR)

17

FAUNA
Území patří z biogeografického pohledu k Cidlinskému bioregionu. Fauna Cidlinského
bioregionu (Culek at al. 2006) je charakteristická silně zkulturněnou krajinou s ochuzenou
faunou nižších poloh převážně Hercynského původu se západními vlivy. Lesní porosty
představují

především

společenstva

dubohabřin

s běžnou

lesní

faunou.

Mokřadní

společenstva bioregionu jsou omezena na pouhá torza. Nosnými toky bioregionu jsou Cidlina
a Chrudimka a jsou řazeny do parmového až cejnového pásma.

Metodika zoologického průzkumu
Průzkum se odvíjel od výsledků průzkumu botanického a mapování biotopů na vymezených
dílčích plochách (viz tabulka 3: Charakteristika vymezených dílčích ploch). Zkoumány byly ty
plochy, které budou záměrem dotčeny. Dále pak byl orientačně průzkum rozšířen na blízké
okolí, především z důvodu možné existence vodních ploch (i dočasného charakteru), které
by mohly sloužit jako místa rozmnožování obojživelníků.
Standardně byla použita metodika podle Fischera (2009a). Využita byla zejména kvalitativní
metoda identifikace jednotlivých druhů vizuálním pozorováním. Byla věnována pozornost
zpevněným cestám v blízkosti lokality z důvodu možného zjištění kadáveru některého
z obojživelníků.
V jarním období byly vyhledávány trvalé i dočasné vodní plochy a to od konce měsíce
března, kdy dochází k migraci skokanů tzv. „hnědých“ na lokality rozmnožování. Dále byly
sledovány možné migrační směry ropuchy zelené, která se pohybuje v blízkosti lokalit
rozmnožování dříve, než tyto lokality navštíví. Zde se také ozývá charakteristickým hlasem.
Orientačně byli sledováni další druhy obratlovců a to plazi, ptáci a savci, především byla
věnována pozornost přítomnosti zvláště chráněných živočichů.
Systematika a nomenklatura je převzata z těchto prací: pro obojživelníky; Mikátová et al.
(2001) pro plazy, Šťastný et al. (2006) pro ptáky a Anděra & Gaisler (2012) pro savce.
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Přehled zjištěných druhů
Tabulky s přehledy jsou řazeny podle vymezených dílčích ploch a mapovaných biotopů při
botanickém průzkumu (viz výše). Jména rodů a druhů (poddruhů) jsou v seznamu řazena
abecedně.
Symbol § označuje druhy zvláště chráněné podle přílohy III, vyhlášky č. 395/1992 Sb. (SO –
druh silně ohrožený, O – druh ohrožený). U druhů, které jsou zařazeny do jednotlivých
kategorií v Červených seznamech Plesníka et al. (2003) a Farkače et al. (2005), je jejich
status označen NT – téměř ohrožený, LC – málo dotčený.
Na
lokalitě
se
rozmnož
uje

Stupeň
ochrany
(vyhl.
395/1992
Sb.)

Zjištěn
segmentu)

hlemýžď zahradní (Helix pomatia)

ano

-

15,19

ne

páskovka keřová (Cepaea
hortensis)

ano

-

15,19,33,35

ne

bahnatka malá (Galba truncatula)

ano

35

ne

jantarka obecná (Succinea putris)

ano

35

ne

plzák španělský (Arion vulgaris)

ano

1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,
14,16,18,20,23,24,32,3
3

ne

vlahovka narudlá (Monachoides
incarnatus)

ano

2,3,4,11,15,23

Druh

(číslo

Negativní
záměru

měkkýši (plži) Gastropoda

pavouci Araneae
snovačka dvouskvrnná (Neottiura
bimaculata)

ne

běžník mokřadní (Xysticus ulmi)

-

1,6,10,13,17,34

ne

ano

20,35

ne

lovčík hajní (Pisaura mirabilis)

ano

11,15,19,26

ne

slíďák menší (Pardosa pullata)

ano

11, 19,23,26

ne

slíďák zemní (Trochosa terricola)

ano

19,23,24,26,34

ne

plachetnatka jarní (Neriene
clathrata)

ne

-

23,24,26,34,37

ne

plachetnatka keřová (Linyphia
triangularis)

ne

-

23,24,26

ne

plachetnatka listová (Microneta
viaria)

ne

-

19,20,24,26,32

ne

plachetnatka obecná (Meioneta
rurestris)

ne

-

11,19,2026,32

ne

plachetnatka vlhkomilná
(Bathyphantes gracilis)

ano

-

20,35

ne

plachetnatka žlutonohá
(Tenuiphantes flavipes)

ne

-

20,26,35

ne

19

vliv

čelistnatka mokřadní
(Pachygnatha degeeri)

ano

-

19,20,26,35

ne

čelistnatka obojživelná
(Pachygnatha clercki)

ano

-

33,20,26,35

ne

křižák luční (Mangora acalypha)

ne

-

10,15,19,37

ne

slíďák luční (Pardosa palustris)

ano

-

10,15,37

ne

slíďák menší (Pardosa pullata)

ano

-

15,19,37

ne

slíďák šedý (Alopecosa
pulverulenta)

ano

-

1.2.6

ne

vážky Odonata
šidélko páskované (Coenagrion
puella)

33,20,26,37
ano

-

20,35

ne

pobřežnice obecná (Saldula
saltatoria)

ano

-

35

ne

klopuška dravá (Liocoris
tripustulatus)

ne

-

11, 19,23,20,26,35

ne

klopuška obecná (Plagiognathus
arbustorum)

ano

1,2, 11, 19,23,35

kněžice pásovaná (Graphosoma
italicum)

ano

33,34

pozemka kopřivová
(Scolopostethus thomsoni)

ano

20

klopuška hnědožlutá (Leptopterna
dolobrata)

ne

-

1.2.3,4,6,33,36

ne

klopuška štíhlá (Dicyphus errans)

ne

-

1.2.3,4,6

ne

kněžice zelná (Eurydema
oleracea)

ne

-

1,2,12,1519,26,32

ne

kvapník Amara familiaris E

ne

-

2,3,4,5,7,16,21,22,27,2
8,31

ne

střevlíček Elaphrus riparius E

ano

střevlík Asaphidion flavipes E

ne

-

2,3,4, 7,16,21,22,27, 31

ne

střevlík Scheidlerův (Carabus
scheidlerii ssp helleri)A

ano

§O

20,35

ano

střevlík Trechus quadristriatus E

ne

-

4, 7,16,21,22

ne

šídlatec Bembidion lampros E

ne

-

35

ne

střevlíček Notiophilus aestuans E

ano

-

2,3,4,5,7,16,21,22,27,2
8

ne

střevlíček Notiophilus palustris E

ano

-

4,5,7,22,27,28,31

ne

střevlíček Platynus assimilis A

ano

-

4,5,7,16,21,28,31

ne

střevlíček Pterostichus melanarius
E

ne

-

1,2,3,4, 7,16,21

ne

svižník polní (Cicindela
campestris) A

ano

§O

1,4,10

omezeně

střevlíček Pterostichus strenuus E

ano

-

1, 2,3,4

ne

střevlíček Trechus quadristriatus E

ano

-

3,4, 7,16,

ne

ploštice Heteroptera

ne
ne
ne

brouci Coleoptera

3,4,5,7,16,21,22,27,28,
31

20

šídlatec Bembidion deletum A

ano

-

20

ne

šídlatec Bembidion obtusum E

ano

-

20,35

ne

mravenec hnědý (Lasius
brunescens)

ne

-

2,3

ne

včela medonosná (Apis mellifera)

ne

-

1,2,3,11,15,23,33,37

ne

ropucha zelená (Bufotes viridis)

ne

§ SO

1,3,6,36

omezeně

skokan hnědý ((Rana temporaria)

ne

-

20,35

ano

§ SO

1,5,6,11,13

omezeně

blanokřídlí Hymenoptera

žáby Anura

plazi Reptilia
ještěrka obecná (Lacerta agilis)

-

ptáci (Aves)
bažant obecný (Phasianus
colchicus)

?

-

28,33,35

ne

červenka obecná (Erythacus
rubecula)

ano

-

19,28,33,34,35

ne

drozd kvíčala (Turdus
philomelos)

ano

-

33

ne

holub domácí (Columba livia
domestica)

-

-

1,2,3,4,22,23

ne

holub hřivnáč (Columba
palumbus)

ano

-

33

ne

hrdlička zahradní (Streptopelia
decaocto)

-

-

17,29,37

ne

jiřička obecná (Delichon urbica)

-

-

-

ne

-

-

-

ne

-

-

35

ne

ano

-

1,7,32,34,36

ne

ledňáček říční (Alcedo athis)

ne

§SO

35

omezeně

pěnkava obecná (Fringilla
coelebs)

ano

-

7,32,34,36

ne

rehek domácí (Phonicurus
ochruros)

ano

-

7,16,17,32,34,36

ne

straka obecná(Pica pica)

ano

-

19

ne

střízlík obecný (Troglodytes
troglodytes)

ano

-

35

ne

sýkora koňadra (Parus major)

ano

-

7,16,17,32,34,36

ne

sýkora modřinka (Parus
caeruleus)

ano

-

7,16,17,32,34,36

ne

vrabec domácí (Passer
domesticus)

ne

LC

20,21,25

ne

káně lesní
(Buteo buteo)
konipas bílý (Motacila alba)
kos černý
(Turdus merula)

21

vrabec polní (Passer domesticus)

ano

-

20,21,25,33

ne

zvonek zelený (Carduelis chloris)

ano

-

20,21,25,33

ne

Savci

-

prase divoké (Sus scrofa)

ne

-

Náhodně v rámci celé
lokality

ne

srnec obecný (Capreolus
capreolus)

?

-

Náhodně v rámci
lokality

ne

šelmy (Carnivora)

-

liška obecná (Vulpes vulpes)

ne

-

Náhodně v rámci
lokality

ne

kuna skalní (Martes foina)

ne

-

17,29,30

ne

hmyzožravci (Insectivora)

-

ježek východní (Erinaceus
concolor)

?

-

1

ne

krtek obecný (Talpa europaea)

ano

-

37

ne

rejsek obecný (Sorex araneus)

ano

-

37

ne

Náhodně v rámci
lokality

ne

zajíci (Lagomorpha)
zajíc polní (Lepus europaeus)

?

hlodavci (Rodentia)

NT
-

hraboš polní (Microtus arvalis)

ano

-

2

ne

myšice křovinná (Apodemus
sylvaticus)

ano

-

16,17,32,34,36

ne

křeček polní (Cricetus cricetus)

ano

§O

11,23,33,37

ano
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Poznámky k některým druhům:
Ropucha zelená (Pseudepidalea viridis) syn.: Bufo viridis Laurenti, 1768, vyhl. 395/92 Sb.
Silně ohrožený druh.
Rozšíření: Široce rozšířený druh od severovýchodní Francie, západního Německa a severní
Itálie na východ a na jih do Řecka (včetně Kréty) a přes východní Evropu a Rusko až do
Kazachstánu (FROST 2010). Mimoto žije na ostrovech západního Středomoří a v severní
Africe. V České republice pokrývá již 52% čtverců mapy síťového mapování (ŠANDERA
2010) oproti 44,5% před šestnácti lety (MORAVEC 1994). Z hlediska hypsometrického
rozšíření je výskyt P. viridis v ČR omezen hranicí 740 m n. m. Většina známých lokalit však
nepřesahuje nadmořskou výšku 450 m. Z klimatických činitelů má na výskyt P. viridis vliv
především teplota. Těžiště výskytu tohoto druhu leží v oblastech vymezených přibližně
průběhem izoterm 6-7 °C průměrné roční teploty vzduchu. Teplotní i vertikální optima P.
viridis se shodují s prvním až třetím vegetačním stupněm, může se však vyskytovat až do
pátého vegetačního stupně (MORAVEC 1994).
Rozšíření v zájmovém území: Výskyt druhu je ostrůvkovitý. Většinou zaznamenán
v intravilánech obcí, v zahradách, ruderálech nebo na okrajích polí. Typický obyvatel
původních stepních či lesostepních lokalit, dnes osídluje enklávy v blízkosti lidských sídel v
otevřené zemědělské krajině.
Popis. Středně velká ropucha dosahující celkové délky těla do 9 cm, výjimečně i více, samci
jsou menší. Tělo je mohutné, kůže bradavčitá. Po celém hřbetě jsou nepravidelné světle
až tmavě zelené skvrny, které jsou ostře ohraničené od okolních světlých míst. Spodní
strana těla je většinou jednobarevně světlá až krémová, někdy též tmavěji skvrnitá. Mohou
se vyskytovat i velmi tmaví jedinci. Velice vzácně se setkáváme s ropuchami, jež mají
na hřbetě podélný pruh, jako má ropucha krátkonohá. Parotidy jsou zřetelně vyvinuté. Oči
mají zlatozelenou, tmavě síťovanou duhovku a vodorovnou štěrbinovitou zornici. Tympanum
je dobře patrné, okrouhlé. Na rozdíl od ropuchy obecné je ropucha zelená velmi čilá a je díky
dlouhým zadním nohám schopná skákat rychle po sobě následujícími krátkými skoky. Podle
tohoto způsobu pohybu ji můžeme i při soumraku dobře odlišit od ostatních ropuch.
Sameček je menší než samička, je obvykle světleji zbarven, má zesílenou a černě
zbarvenou bázi prvního prstu na předních končetinách a relativně delší končetiny. Samci
mají na krku rezonátor, jehož pomocí vyluzují, převážně za tmy, melodický sílící trylek. Pulci
jsou svrchu šedohnědí, zespodu světle šedí. Před metamorfózou se jim na těle začínají tvořit
tmavě zelené skvrny (MAŠTERA 2002).
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Obrázek

mladé

ropuchy

zelené

s charakteristickým

zbarvením.

Na

lokalitě.

Biotop. Ropucha zelená je druhem vázaným na stepní ekosystémy. Díky tomu nachází
ideální podmínky v kulturní krajině v teplejších oblastech, zejména tam, kde se zemědělsky
využívané plochy střídají s lesy. Jako tzv. pionýrský druh vyhledává k rozmnožování nově
vzniklé, periodické vodní nádrže, často lidskou činností silně ovlivněné biotopy. Je schopna
se rozmnožovat v rybníčcích, umělých nádržích, různých zaplavených plochách, větších
kalužích atd. Vyhýbá se rozsáhlejším lesním porostům (MAŠTERA 2002).
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Periodicky zaplavená plocha osetého pole (cca 1 km J od Končic) s nálezy ropuch zelených.
25.3.2010. Foto jako doklad o využití periodických vod k rozmnožování ropuchy zelené.

Bionomie. Převážně soumračná a noční žába, která dovede také dobře šplhat. Ve vodě
se vyskytuje pouze v období rozmnožování. Do zimního spánku upadá, když nastanou první
mrazy (září – říjen), a probouzí se koncem března nebo začátkem dubna. K přezimování
vyhledávají ropuchy vhodná místa pod většími kameny nebo v přirozených dutinách v zemi.
Jako typicky stepní druh hodně skáče a putuje často na značnou vzdálenost ke světlu, kde
loví nalétávající hmyz. Ropuchu zelenou lze považovat za ekologicky velmi plastický druh
s vysokou genetickou proměnlivostí, schopný přežívat i v extrémních klimatických
podmínkách. Dobře snáší vysoké teploty, sucho i zvýšené zasolení prostředí. Je-li
podrážděna, vylučuje, stejně jako jiné ropuchy, bělavý toxický sekret z kožních žláz. Období
rozmnožování trvá od dubna do srpna. Vyhledává mělké, hustě zarostlé vody i dobře
osluněné nádrže bez vodního rostlinstva, dokonce i slabě brakickou vodu. Tento druh nelpí
tak věrně na určité nádrži jako ostatní, což souvisí s nestálostí malých stepních vod. Šňůra
s vajíčky je dlouhá několik metrů a obsahuje 3000-5000 vajíček (vzácně až 12 000). Pulci
metamorfují od konce května do září. Jsou nejčastěji olivově zelení, tmavě skvrnití
se světlým břichem. Dosahují velikosti až 50 mm (MAŠTERA 2008). Pohlavní dospělosti
dosahují ropuchy zelené ve třetím roce života, dožívají se kolem 10 let. Dospělci loví hmyz,
plže a červy, pavouky a svinky (MAŠTERA 2002).
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Stav populace. Konkrétní údaje o rozšíření P. viridis před rokem 1960 téměř neexistují
(MORAVEC 1994). ŠTĚPÁNKEM (1949) však byla považována za běžný druh „rozšířený
přibližně stejnoměrně po celém státě“.
Příčiny ohrožení. Hlavním, velice závažným nebezpečím jsou pesticidy. Zavážení tůní,
rekultivace písníků a vysoušení mělkých kaluží brání rozmnožování. K decimování populací
může dojít také v době jarních migrací nebo při tzv. nepravých tazích, kdy žáby loví hmyz,
jež se soustředí na teplém povrchu vozovky (MAŠTERA 2002).
Managementová opatření. V podstatě stejná jako u ostatních druhů ropuch – evidence,
ochrana a údržba rozmnožovacích míst, osvěta. Menší kaluže, kde došlo k vykladení,
je vhodné sledovat; hrozí-li úplné vyschnutí, je možné doplnit vodu nebo pulce přemístit.
Doplněná voda nesmí pocházet přímo z vodovodní sítě, neboť by mohlo dojít k usmrcení
larev chlórem (MAŠTERA 2002).
Legislativní ochrana. Silně ohrožený druh podle vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb., kterou
se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 175/2006 Sb. ze dne 14. dubna 2006.
Pro taxon byl FROSTEM et al. (2006) navržen rod Pseudepidalea na základě předpokládané
fylogenetické odlišnosti od rodu Epidalea Cope, 1864 (E. calamita), ačkoli tyto monofyletické
rody nebyly zatím revidovány. RASTEGAR-POUYANI et al. (2008) řadí Pseudepidalea jako
podrod k rodu Bufo Laurenti, 1768. Tyto skutečnosti však z hlediska retroaktivity práva
nemají vliv na legislativní postavení druhu, a v příloze III výše zmíněné vyhlášky č. 395/1992
Sb. je druh uváděn jako Bufo viridis.
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Mapa rozšíření ropuchy zelené v ČR. http://www.biolib.cz

Stav populace na lokalitě.
Na sledované lokalitě nebyla zjištěna vhodná plocha s vodní hladinou, která by byla vhodná
jako rozmnožiště tohoto druhu. Přesto je lokalita osídlena migrujícími jedinci z okolí. Jedná
se o trvalou populaci, kdy jedinci tvořící tuto populaci migrují v jarních měsících po období
rozmnožování vhodným biotopem a v případě, že mají na lokalitě vhodný kryt setrvávají na
lokalitě delší dobu. Jako vhodný úkryt slouží především kameny, silnější větve atp. na
okrajích xerofytních stanovišť. Přehled zjištěných lokalit na zájmovém území je uveden
v tabulce přehledu druhů.

Skokan hnědý (Rana temporaria). Podle současné legislativy nemá statut zvláště
chráněného živočicha.
Rozšíření: Celá Evropa, na východ zasahuje až po Ural, s výjimkou střední a jižní části
Pyrenejského poloostrova, jižní Itálie a Balkánu až severovýchodního Řecka. Introdukován
do Irska (FROST 2010). U nás je skokan hnědý jedním z nejběžnějších obojživelníků.
Je rozšířený prakticky na celém území a jeho současný výskyt zde má víceméně plošný
charakter. V současné době pokrývá 88% čtverců mapy síťového mapování (ŠANDERA
2010). Vertikální rozšíření tohoto druhu není reliéfem našeho území limitováno. Běžný
je ve středních a horských polohách, může se ale hojně vyskytovat i v nížinách pod 200 m
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n. m. (MORAVEC 1994). Podle MAŠTERY (2002) se vyskytuje od nížin do hor (140-1500
m).
Popis. Velká a mohutná žába v dospělosti dlouhá 10 cm. Její základní zbarvení lze obecně
rozdělit do dvou typů – hnědavého a žlutavého. Na hřbetní straně těla jsou nepravidelné,
různě velké skvrny, které žábu maskují. Bělavá, žlutavá či slabě oranžová břišní strana
samic je skvrnitá, břicho samců je obvykle jednobarevné. Boky jsou zpravidla tmavě
mramorované. Na nohách jsou tmavohnědé až černavé příčné pruhy. Zbarvení, zvláště
světlé formy, může způsobit záměnu se skokanem štíhlým. Mladé žáby se podobají někdy
skokanům ostronosým. Skokan hnědý má nápadně silně vyvinuté zadní nohy, a proto
je schopen skákat až do vzdálenosti jednoho metru. Patní (metatarzální) hrbol je jen slabě
vyvinutý. Velmi dobře plave a potápí se. Tympanum je nápadné jako tmavá skvrna, která leží
dál za okem než u skokana štíhlého. Tato tmavá spánková skvrna se od okolí neodlišuje
příliš ostře. Žláznaté lišty na hřbetě leží blíže u sebe a jsou při pohledu shora esovitě
prohnuté. V době rozmnožování se na těle samců objevuje slabě modrošedý odstín,
nejintenzívnější v oblasti hrdla. Mimoto je poznáme podle tmavšího zbarvení, velmi silných
předních končetin a podle černých mozolů na prvních prstech. Samičky, připravené
k rozmnožování, jsou často velmi silné a obvykle větší než samci. Zvláště na bocích mají
zřetelně zrnitou kůži. Po období rozmnožování toto zrnění mizí, stejně jako modravý nádech
na těle samců. Samci mají 2 vnitřní zvukové rezonátory, jejichž pomocí vydávají hluboké
mručení. Hlas je přitom poměrně tichý, slyšitelný ve sboru max. na 80 m (MAŠTERA 2002).
Pulci mají zbarvení těla nejčastěji hnědé až tmavě hnědé se skvrnami, ploutevní lemy jsou
obvykle skvrnité a jejich nasazení je v zadní části těla. Dosahují velikosti až 45 mm
(MAŠTERA 2008).
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Skokani hnědí v amplexu. Ilustrační foto z lokality Jiráskovy skály.

Biotop. Skokan hnědý je ekologicky přizpůsobivý druh obývající nejrozmanitější biotopy.
Na suchých a teplých lokalitách a v odlesněných územích je však vzácný. Upřednostňuje
vlhká a stinná místa poblíž potoků, rybníků a jiných vodních ploch. Pro rozmnožování
si většinou vybírá vodní nádrže s mělkou a teplou vodou, nicméně je schopen reprodukce
i v hlubokých stinných nádržích či potocích (MAŠTERA 2002).
Bionomie. Kromě období rozmnožování žije skokan hnědý na souši, kde se obvykle zdržuje
za dne ve vlhkých úkrytech. Za deštivého počasí je aktivní i za dne, jinak vychází
za potravou hlavně za soumraku a v noci. Během léta se často od vody vzdalují. Suché
prostředí vyhledávají jen nakrátko. Potravu získávají skokani rychlým chňapnutím
při výskoku, blízkou kořist loví vychlípitelným jazykem nebo po ní jen chňapnou. Živí
se hmyzem a jeho larvami, pavouky, drobnými korýši, plži a kroužkovci. Od září do listopadu
vyhledávají žáby svá zimoviště. Většinou jsou to menší vody, hluboké nejméně 50 cm. Je-li
hloubka nádrže menší, nebo když začne v pozdním podzimu vysychat, stává se,
že se skokani shromažďují ve větších skupinách do nejhlubších míst, zamrznou a uhynou.
Ohrozit jejich přezimování může i vznik hnijícího bahna na dně. Ke vhodným zimovištím
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se skokani hnědí stahují často ze vzdálenosti několika kilometrů. V případě, že jsou takové
tůně zasypány či rybníky vypuštěny, voda kontaminována, nebo když ji žáby nemohou
pro přezimování použít pro příliš početnou rybí obsádku, mají tyto skutečnosti pro krajinu
mnohem horší důsledky, než bychom zpočátku vzhledem k tak „nepatrnému” zásahu mohli
předvídat. Skokani hnědí mohou přezimovat i v mrazuprostých úkrytech v zemi. Ze zimní
hibernace se probouzejí časně na jaře, v nížinách již koncem února. Rozmnožování
se soustřeďuje do sluncem prohřátých mělčin a zátok a probíhá od března do května. Samci
objímají samice, které ještě nenakladly vajíčka, těsně za předníma nohama (amplexus
axilaris). Velké, 8-10 cm dlouhé samice mohou naklást shluky až 4000 vajíček (obvykle
1000-2500). Ve vajíčkách je tmavý, vzhůru mířící pól a světlý pól, směřující dolů. Vývoj
zárodků trvá většinou 3-4 týdny. Pulci potřebují do doby, než se promění v malé žabky
a opustí vodu, asi 2-3 měsíce. K metamorfóze dochází od června do října, vzácně pulci
přezimují. Mladé žabky jsou dlouhé asi 1,5 cm. Ve druhém až třetím roce života skokani
hnědí dospívají. Dožívají se kolem deseti let, maximálně byl zaznamenán věk 18 let
(MAŠTERA 2002).
Stav populace na lokalitě.
Na lokalitě zájmu nebyla zjištěna vhodná plocha pro rozmnožování druhu. Skokani využívají
lokalitu jako potravní a migrační území. Využívají především vlhčí části území a to podél
vodního toku Melounka a v období se zvětšeným úhrnem srážek využívají dočasných
vodních toků a vlhčích lokalit. Populace skokanů hnědých na lokalitě není nijak silná. Přehled
lokalit se zjištěným pravidelným výskytem je uveden v tabulce výskytu druhů.
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Křeček polní (Cricetus cricetus)
Ohrožený druh.
V rámci biologických průzkumů bylo v říjnu 2014 zjištěno celkem 8 aktivních nor křečka
polního na ploše uvažovaného záměru.
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Dokumentace jednotlivých nor
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V březnu 2015 byla zjištěna 1 nora a jeden sražený jedinec.
Aktivní nora křečka polního na jaře r. 2015 poblíž křižovatky s Kotrčovou ul.. Na obrázku je
dobře vidět vypasený kruh kolem nory.

Sražený křeček na krajnici stávající komunikace I/33 poblíž křižovatky s polní cestou..
Fotografie pořízena na konci března r. 2015.

33

ZÁVĚR
Při zoologickém průzkumu na lokalitě předpokládané stavby záměru komunikace I/33, byly
zjištěny

zvláště

chráněné

druhy

obratlovců.

Zvláštní

pozornost

byla

věnována

obojživelníkům. Z této skupiny obratlovců byly zjištěny 2 druhy – ropucha zelená a skokan
hnědý. Ani u jednoho druhu nebylo zjištěno na lokalitě rozmnožování.
Oba druhy lokalitu používají jako migrační a nebo potravní biotop. Migrace ropuchy zelené
v území probíhá okrajem xerofytních ploch případně využívá ekotonu ploch s trvalými
travními porosty, nebo zemědělskými kulturami. Skokan hnědý využívá především nivní
partie toku Melounky, ale v období se srážkami využívá prakticky všech ploch s travními
porosty nebo okrajově zemědělské kultury a to jak potravně, tak také jako migrační koridor
v území.
Přehled zjištěných zvláště chráněných druhů živočichů:
Druh

Předpokládaný
negativní
záměru na uvedený druh

střevlík Scheidlerův (Carabus
scheidlerii ssp helleri)

automobilová
konstrukční
komunikace.

svižník polní (Cicindela
campestris)

automobilová doprava

ropucha zelená (Bufo viridis)

automobilová
konstrukční
komunikace

ještěrka obecná (Lacerta
agilis)

nevhodné konstrukční prvky stavby
komunikace

-1

ledňáček říční (Alcedo athis)

střet s vozidlem

-1

křeček polní (Cricetus
cricetus)

likvidace biotopu a jedinců, střet s
vozidlem

-1

doprava,
prvky

doprava,
prvky

vliv

nevhodné
stavby

Úroveň negativního vliv

-1

-1
nevhodné
stavby

-1

Popis úrovně negativního vlivu:
0

bez vlivu

-1 mírný negativní vliv (možný eliminovat zvláštními opatřeními)
-2 významný negativní vliv (obtížně řešitelný zvláštními opatřeními)

V následující tabulce jsou uvedena možná opatření snižující negativní vliv záměru na zvláště
chráněné živočichy.
Druh

Možná opatření snižující negativní vliv výstavby
záměru a provozu záměru na jednotlivce a
populace zvláště chráněných (nebo cenných
druhů v území) druhů.
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střevlík Scheidlerův (Carabus scheidlerii
ssp helleri)*

Omezení možnosti vstupu na komunikaci. Správná
konstrukce prvků komunikace.

svižník polní (Cicindela campestris)

Omezení možnosti vstupu na komunikaci. Správná
konstrukce prvků komunikace.

ropucha zelená (Bufo viridis)*

Omezení možnosti vstupu na komunikaci. Správná
konstrukce prvků komunikace.

ještěrka obecná (Lacerta agilis)

Správná konstrukce prvků komunikace.

ledňáček říční (Alcedo athis)

Nutnost zabránit srážce s automobily na mostku přes
Melounku

křeček polní (Cricetus cricetus)*

Průzkum lokality před zahájením prací. Tranfer
jedinců ohrožených stavbou. Zamezení vstupu
jedinců na vozovku po uvedení komunikace do
provozu. Umožnění migrace.

U druhů označených * doporučeno provedení samostatného průzkumu v délce alespoň tří
vegetačních období před konečným technickým návrhem stavby. Průzkum doporučí rozsah
opatření na komunikaci a zároveň bude podkladem pro výjimku z ochranných podmínek.
Víceleté pozorování je navrženo z důvodu eliminace klimatických a populačních výkyvů.
Při dodržení uvedených opatření lze předpokládat minimální negativní vliv záměru na
chráněné druhy živočichů a jejich populací. Veškerá opatření, která by mohla představovat
zásah do ochranných podmínek zvláště chráněných druhů musí být provedena v souladu se
zákonem o ochraně přírody a krajiny (na základě výjimky).

RNDr. Jiří Veselý

Autorizovaná osoba pro zpracování biologického hodnocení
podle § 67, podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.
Č. autorizace OEKI/1595/05
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