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Seznam zkratek
AIM

Automatizovaný imisní monitoring

BaP

Benzo-a-pyren

BPEJ

Bonitovaná půdně ekologická jednotka

Cl-

Chloridové anionty

CO

Oxid uhelnatý

ČHMÚ

Český hydrometeorologický ústav

ČSN

Česká státní norma

DP

Dobývací prostor

DÚR

Dokumentace pro územní rozhodnutí

DSP

Dokumentace pro stavební povolení

DPS

Dokumentace pro provedení stavby

EIA

Environmental Impact Assessment (posuzování vlivů na životní prostředí)

EVL

Evropsky významná lokalita

GTP

Geotechnický průzkum

HPJ

Hlavní půdní jednotka

CHKO

Chráněná krajinná oblast

CHLÚ

Chráněné ložiskové území

CHOPAV

Chráněná oblast přirozené akumulace vod

KES

Koeficient ekologické stability

KÚ

Konec úpravy

k.ú.

Katastrální území

LAeq

Ekvivalentní hladina hluku A [dB(A)]

LBK

Lokální biokoridor

MÚ

Městský úřad

MÚK

Mimoúrovňová křižovatka

MZd

Ministerstvo zdravotnictví

MŽP

Ministerstvo životního prostředí

NOx

Oxidy dusíku

NO2

Oxid disičitý

NRBK

Nadregionální biokoridor

OOP

Orgán ochrany přírody

OÚ

Obecní úřad

PD

Projektová dokumentace

PO

Ptačí oblast

POV

Plán organizace výstavby

PM10

pevné prachové částice menší než 10 μm

PM2,5

pevné prachové částice menší než 2,5 μm

PUPFL

Pozemky určené k plnění funkcí lesa

RBK

Regionální biokoridor

ŘSD

Ředitelství silnic a dálnic

SP

Stavební povolení

ÚP

Územní plán

ÚPSÚ

Územní plán sídelního útvaru

ÚP VÚC

Územní plán velkého územního celku
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ÚR

Územní rozhodnutí

ÚSES

Územní systém ekologické stability

VKP

Významný krajinný prvek

TLZ

Tuhé znečišťující látky

ZCHÚ

Zvláště chráněná území

ZOV

Zásady organizace výstavby

ZPF

Zemědělský půdní fond

ZÚ

Začátek úpravy

ZÚR

Zásady územního rozvoje

ŽP

Životní prostředí

ZSPD

Změna stavby před dokončením

ŽST, žst

Železniční stanice
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Úvod
Umístění záměru je výsledkem dlouhodobého územně plánovacího procesu, který probíhá
od roku 2000, kdy byla trasa Jižní spojky stabilizována v Územním plánu města Hradce
Králové. Předpokládalo se s trasou navazující na západě na stavbu dálnice D11 a na
východě na místní komunikaci Zborovská. V členění na mezi křižovatkové úseky se jednalo
o D11 - OK Bláhovka (v poloze dnešní OK Kukleny) - MÚK Kukleny (v této studii již MÚK
Pardubická) - MUK Temešvár - MUK Hradubická - přemostění Labe - OK Třebeš.
V roce 2006 byla v rámci dopravně urbanistické studie Temešvár – Plačice, navržena změna
počátečního úseku Jižní spojky. Došlo k posunu okružní křižovatky Bláhovka jižním směrem,
což mělo vliv na trasu Jižní spojky v úseku D11 - Kutnohorská.
Další změnou oproti územnímu plánu byla projekční a investorská příprava tvz. „0“ etapy
Jižní spojky. Jedná se o úsek D11 - Kutnohorská, který by měl být uveden do provozu v
předstihu před zbylou trasou. Výše uvedený úsek nebyl součástí projektové přípravy Jižní
spojky, ale byl projekčně připravován samostatně. Z hlediska dopravní funkčnosti „0“ etapy
výstavby byla navržena provizorní okružní křižovatka na ulici Kutnohorská, která bude
výstavbou I. etapy Jižní spojky odstraněna a ulice Kutnohorská nebude na Jižní spojku
napojena (v souladu s ÚP z roku 2000).
V roce 2007 byla firmou CityPlan zpracována dopravně inženýrská studie, která
optimalizovala alternativní návrhy křižovatkových uzlů na Jižní spojce. Vlastní trasa Jižní
spojky vycházela z řešení DUS Temešvár – Plačice a DUR pro „0“ etapu trasy a byla tedy
víceméně stabilizována.
V roce 2008 byla zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí firmou CityPlan.
Vzhledem k morfologii terénu, rozmístěním územním celkům a v zásadě již daným polohám
křižovatkových bodů v podstatě neexistovala alternativa vedení trasy v rámci I. etapy. Úsek
trasy Jižní spojky Hradubická - Třebeš byl zařazen do II.etapy, v které zatím nebylo
projekčně pokračováno. Zpracovatel této dokumentace zvolil optimální řešení jednotlivých
křižovatkových uzlů (na základě výsledků studie z roku 2007 a doporučení z projednání) a
trasu Jižní spojky zpracovával jako invariantní. Řešená I. etapa Jižní spojky měla délku cca
2,5 km (od dočasné okružní křižovatky Jižní spojka x Kutnohorská (součást 0. etapy) po
MÚK Hradubická. Tato komunikace měla být zařazena do kategorie silnici I. třídy. Na trase
byly navrženy celkem tři mimoúrovňové křižovatky. Jednalo se o prstencovité křižovatky s
mimoúrovňovým převedením hlavního směru Jižní spojky na mostních objektech. Rovněž
veškerá křížení s další stávající dopravní infrastrukturou byla řešena mimoúrovňově. Jednalo
se o křížení se stávajícími pozemními komunikacemi, železničními tratěmi, vodními toky
apod.. Základní návrhová kategorie Jižní spojky byla S 24,5/80. Směrové vedení bylo
navrženo z přímých úseků a kružnicových oblouků s přechodnicemi. Délka přechodnic byla
shodně v celé trase navržena v dl. 80 m. Výškové zakružovací oblouky byly navrženy jako
parabolické rovněž na návrhovou rychlost 80 km/hod.
V roce 2009 bylo zhodnoceno, že návrh z roku 2008 je příliš velkorysý a byl zadán posudek
této dokumentace společnosti Transconsult, s.r.o., která v roce 2009 zpracovala expertizu s
variantními návrhy pro snížení investičních nákladů stavby Jižní spojky. Návrhová kategorii
byla zvolena MS 18,5/70. V jednotlivých variantách byly zvoleny jiné tvary mimoúrovňových
křižovatek a zároveň byla představena varianta s úrovňovým řešením křižovatek OK
Temešvár a OK Hradubická.
eko

8

team

Jak již bylo zmíněno, na dvě poslední zpracované dokumentace (DUR 2008, Cityplan,
Valbek a expertiza Transconsult 2009) navazuje technická studie s cílem nalézt optimální
invariantní řešení trasy Jižní spojky s cílem zachovat bezpečnost, plynulost a organizaci
dopravy na předpokládané intenzity dopravy a s cílem snížit investiční náklady této stavby.
Oznamovaný záměr je navrhován v jedné variantě.
V roce 2008 bylo předloženo Oznámení EIA na výše uvedenou variantu v kategorii
S 24,5/80, v závěru zjišťovacího řízení příslušný úřad konstatoval, že záměr nebude dále
posuzován.
Po konzultaci oznamovatele (ŘSD Správa Hradec Králové) na Krajském úřadu
Královéhradeckého kraje a MŽP bylo zjištěno, že je nutné provést nový proces EIA na
aktualizovaný záměr.
Oznámení EIA bylo předběžně projednáno s KÚ Královéhradeckého kraje, KHS
Královéhradeckého kraje a ČIŽP OI Hradec Králové. Příslušný úřad provedl zjišťovací řízení
s následujícím ztávfěrem:
Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu
EIA dospěl krajský úřad, jako příslušný orgán ve smyslu ust. § 22 zákona EIA, vykonávající
státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, k závěru, že záměr „I/11 - I/37
Jižní Spojka Hradec Králové“ může mít významný vliv na životní prostředí a bude
posuzován podle zákona EIA.
Dokumentaci podle přílohy č. 4 k zákonu EIA (dále jen „dokumentace“) je nutné
zpracovat především s důrazem na oblast ochrany přírody a krajiny.

Ke zveřejněnému záměru se vyjádřili:
- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, dne
26.06.2018 (č. j. ČIŽP/45/2018/6463),
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, dne
28.06.2018 (č. j. KHSHK 19473/2018/HOK.HK/Hr),
- krajský úřad, dne 27.06.2018 (č. j. KUKHK-19043/ZP/2018, e. č. 69418/2018/KHK),
- Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, dne 11.07.2018 (zn. SZ
MMHK/108958/2018),
- statutární město Hradec Králové, odbor strategického plánování a projektového
řízení, obdrženo dne 12.07.2018,
- ZO ČSOP ORLICE, dne 12.07.2018.

Ze strany dotčených správních úřadů byly vzneseny připomínky k předloženému oznámení.
Dotčený územní samosprávný celek (statutární město Hradec Králové) vznesl připomínky k
předloženému oznámení záměru. Dotčená veřejnost (ZO ČSOP ORLICE) uplatnila k
oznámení záměru připomínky. Veřejnost se k záměru nevyjádřila.
Dotčené správní úřady, územní samosprávný celek a dotčená veřejnost požaduje další
posuzování záměru podle zákona EIA.
Vypořádání všech vyjádření k oznámení
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Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové (dále jen „ČIŽP“),
ve vyjádření ze dne 26.06.2018 (č. j. ČIŽP/45/2018/6463) neuplatnila k záměru z hlediska
oddělení ochrany ovzduší, oddělení ochrany vod, oddělení odpadového hospodářství a
oddělení ochrany přírody žádné připomínky.
ČIŽP, oddělení ochrany lesa, upozorňuje na způsob provádění stavebních prací na
pozemcích určených k plnění funkcí lesa a v ochranném pásu lesa.
Stavební práce a další práce narušující stávající terén přímo v lesních porostech nebo v
jejich těsném sousedství, musí být provedeny s ohledem na zachování stability lesního
porostu. V této souvislosti je rizikové zejména odstranění nebo poškození kosterních kořenů
s průměrem přesahujícím 2 cm (podle ČSN 83 9061 upravující ochranu porostů a stromů při
stavebních pracích).
Dočasné zábory (například pro uskladnění stavebního materiálu a zeminy z výkopů) je
nezbytné umisťovat mimo pozemky určené k plnění funkcí lesa.
Tyto požadavky jsou respektovány v podmínkách, které jsou uvedeny v kapitole D.IV., resp.
na konci kapitoly B.I.6. této dokumentace.
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen
„KHS“) ve svém vyjádření ze dne 28.06.2018 (č. j. KHSHK 19473/2018/HOK.HK/Hr) z
hlediska zájmů chráněných orgány ochrany veřejného zdraví souhlasí s oznámením
záměru. KHS upozorňuje, že k ověření výsledků hlukové studie, která představuje pouze
teoretický výpočet, je nutno ve zkušebním provozu stavby provést kontrolní měření hluku z
dopravy v chráněném venkovním prostoru staveb referenčních bodů v souladu s hlukovou
studií v denní i v noční době. KHS z hlediska ochrany veřejného zdraví nepožaduje záměr
dále posuzovat dle zákona EIA.
Uvedený požadavek je respektován v podmínkách, které jsou uvedeny v kapitole D.IV.,
resp. na konci kapitoly B.I.6. této dokumentace.
Krajský úřad ve svém vyjádření ze dne 27.06.2018 (č. j. KUKHK-19043/ZP/2018, e. č.
69418/2018/KHK) nemá k oznámení záměru z hlediska nakládání s odpady, ochrany
ovzduší, ochrany vod, ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa a integrované
prevence žádné připomínky.
Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu krajský úřad ve sdělení uvádí, že
dotčeným správním úřadem je Ministerstvo životního prostředí, a to vzhledem ke
skutečnosti, že předmětným záměrem budou dotčeny pozemky náležící do zemědělského
půdního fondu o výměře nad 10 ha.
Z hlediska ochrany přírody a krajiny krajský úřad považuje za nezbytné následnou
dokumentaci o hodnocení vlivů záměru doplnit o hodnocení podle § 67 zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Hodnocení podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů je uvedeno v přílohách dokumentace.
Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí (dále jen „magistrát“), ve
vyjádření ze dne 11.07.2018 uplatnil k záměru dílčí připomínky. Z hlediska ochrany ovzduší
nemá k záměru žádné připomínky.
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Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu magistrát upozorňuje na povinnosti
plynoucí z platné legislativy.
Z hlediska ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa magistrát upozorňuje na
povinnosti plynoucí z platné legislativy a dále navrhuje ke zvážení náhradní výsadbu lesa v
případě trvalých záborů pozemků určených k plnění funkcí lesa.
Z hlediska vodní hospodářství upozorňuje magistrát na povinnosti plynoucí z platné
legislativy.
Z hlediska ochrany přírody a krajiny magistrát s hodnocením uvedeným v oznámení
souhlasí, požaduje však dopad stavby na zájmy ochrany přírody řešit daleko podrobněji. Ve
vyjádření dále blíže komentuje oblasti, které je třeba podrobněji rozpracovat, případně nově
doplnit.
Z hlediska odpadového hospodářství magistrát ve vyjádření uvádí bližší informace o výskytu
zařízení pro nakládání s odpady, o starých ekologických zátěží a o existenci kontrolních
monitorovacích vrtů v dotčeném území, zejména ve vztahu k vodárenskému využívání
dotčeného hydrogeologického rajonu.
S ohledem na velikost navržené komunikace a složitost a významnost území v trase „Jižní
spojky“ požaduje magistrát dopracování dokumentace dle připomínek i s možným
variantním řešením.
Všechny uvedené požadavky jsou podrobně řešeny a zohledněny v kapitolách D.I.4 – D.I.8.
V kapitole B.I.5. v části Popis oznamovatelem zvažovaných variant s uvedením hlavních
důvodů vedoucích k volbě daného řešení, včetně srovnání vlivů na životní prostředí je
uvedeno srovnání aktuálního záměru 2019 se záměrem navrhovaným v roce 2008, které
nahrazuje požadované posouzení varintního řešení.
Byla doplněna a aktualizována příloha Posouzení vlivu záměru na krajinný ráz a nově
zhotovena požadovaná příloha Vizualizace záměru. Bylo doplněno podrobné vyhodnocení
kolize skládky odpadů Červený dvůr se záměrem a bylo stanoveno požadované množství
záměrem dotčených dřevin. Aktualizována byla i příloha Hodnocení podle §67, migrační
studie a biologické průzkumy.
Ve vyjádření uváděné vlivy na biocentra, nivu řeky Labe a slepá ramena nebyly potvrzeny.
Statutární město Hradec Králové, odbor strategického plánování a projektového řízení (dále
jen „město Hradec Králové“), ve vyjádření, které krajský úřad obdržel dne 12.07.2018,
požaduje dále záměr posoudit podle zákona EIA. Město Hradec Králové. Město Hradec
Králové dále v textu vyjádření podrobně uvádí své požadavky na dopracování dokumentace.
Jde zejména o doplnění jednoho referenčního bodu do hlukové studie – viz Hluková studie
v příloze, prověření kumulativních vlivů silnic a železnic, podrobné řešení oblasti Červený
dvůr a doplnění podrobné Rozptylové studie a upravit systém nakládání se srážkovými
vodami. Požadavky jsou splněny v Hlukové a Rozptylové studii a v kapitole B.I.4. Charakter
záměru a možnost kumulace s jinými záměry a v kapitole D.I.4
Vlivy na povrchové a
podzemní vody.
ZO ČSOP ORLICE ve vyjádření ze dne 12.07.2018 požaduje, aby byl záměr podroben
celému procesu hodnocení vlivů na životní prostředí se stanovením jasných a závazných
podmínek pro další přípravu a realizaci záměru. Zejména považuje za nutné stanovit
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podmínky pro minimalizaci a kompenzaci negativních vlivů na flóru, faunu a ekosystémy,
dále na lesní i mimolesní zeleň a krajinný ráz. Stejně tak žádá o stanovení podmínek k
minimalizaci a kompenzaci negativních dopadů na obyvatele v zájmovém území.
Tyto požadavky jsou respektovány v podmínkách, které jsou uvedeny v kapitole D.IV., resp.
na konci kapitoly B.I.6. této dokumentace.
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ČÁST A - Údaje o oznamovateli
1. Obchodní firma
Ředitelství silnic a dálnic ČR

2. IČ
65 99 33 90
3. Sídlo
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle
4. Oprávněný zástupce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Hradec Králové
Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové
Ing. Marek Novotný, ředitel Správy Hradec Králové
tel.: 495 800 249

Na základě plné moci:
RNDr. Vladimír Ludvík
Ekoteam
Veverkova 1343
500 02 Hradec Králové
tel: 603 224 626
e-mail: ekoteam@atlas.cz
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ČÁST B - Údaje o záměru
B.I. Základní údaje
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
I/11 - I/37 Jižní Spojka Hradec Králové
Záměr lze zařadit do kategorie II, č. 48. Jedná se o kategorii MS4d 19/70 - místní sběrná
čtyřpruhová komunikaci se středním dělícím pásem s celkovou šířkou 19 m, s návrhovou
rychlostí 70 km/h a délkou 2,98 km.
zařazení podle přílohy č. 1:

Příloha č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb.
Kategorie I
(podléhá
posuzování
vždy)
MŽP
KÚ

Záměr:

Příslušný úřad
Silnice nebo místní komunikace o čtyřech a více jízdních
pruzích, včetně rozšíření nebo rekonstrukce stávajících
silnic nebo místních komunikací o dvou nebo méně
48
10 km
jízdních pruzích na silnice nebo místní komunikace o
čtyřech a více jízdních pruzích, o souvislé délce od
stanoveného limitu.

Kategorie II
(zjišťovací
řízení)
MŽP

KÚ

2km

Záměr lze zařadit do kategorie II, bod 48.

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Jedná se o kategorii MS4d 19/70 - místní sběrná čtyřpruhová komunikaci se středním
dělícím pásem s celkovou šířkou 19 m, s návrhovou rychlostí 70 km/h a délkou 2,98 km.

B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Kraj: Královéhradecký
Obec: Hradec Králové, Stěžery
K.ú.: Plačice, Kukleny, Pražské předměstí, Stěžery

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Oznamovaný záměr představuje novostavbu čtyřpruhové směrově rozdělené pozemní
komunikace v kategorii MS4d 19/70 - místní sběrná čtyřpruhová komunikaci se středním
dělícím pásem s celkovou šířkou 19 m, s návrhovou rychlostí 70 km/h a délkou 2,98 km.
Uvažovaný záměr je veřejně prospěšnou stavbou.
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V rámci výstavby Jižní spojky dojde k přerušení třech místních komunikací, které je nutné
přeložit.
Ve staničení km 1,620 trasa jižní spojky protíná místní účelovou komunikaci, která slouží pro
obsluhu areálů s odpadovým hospodářstvím. Jedná se o komunikaci šířky cca 6 m s
povrchem ze silničních panelů. Situačně je přeložka vedena před vjezdem do areálu
odpadového hospodářství vlevo (ve směru jízdy od Pardubické ulice). Přeložená komunikace
vede severním směrem podél železniční traťě č. 020 a společně s tratí podchází pod Jižní
spojkou. Po cca 300 m se přeložka stáčí vpravo a napojuje se na stávající komunikaci.
Celková délka přeložky je 414 m.
Ve staničení km 2,270 trasa Jižní spojky kříží místní komunikaci Borovinka. Výstavbou tělesa
komunikace dojde k přerušení komunikace. V blízkosti tohoto křížení se nenachází žádný
mostní objekt, z tohoto důvodu bude v km 2,245 mostní objekt zbudován. Přeložka místní
komunikace je z důvodu zlepšení úhlu křížení obou komunikací což vede ke snížení délky
mostního objektu. Celková délka přeložky je cca 441 m, šířka komunikace je 7,50 m.
Ve staničení km 2,890 trasa Jižní spojky kříží účelovou komunikaci, která spojuje ulici Na
Rybárně a areál hypermarketu Tesco. Jedná se o zpevněnou komunikaci s asfaltovým
povrchem v šířce 3,0 a 6,0 m. Z jihu od areálu Tesca je komunikace označena jako stezky
pro pěší a cyklisty, ze severu je označena značkou zákaz vjezdu. Přeložka je navržena v
šířce 5 m (2m stezka pro pěší a 3 m stezka pro cyklisty). Délka přeložky je 561 m a vede z
ulice Na Rybárně k areálu hypermarketu Tesco. Trasu Jižní spojky podchází podchodem,
který bude zbudován z prefabrikovaných dílců.
Součástí stavby Jižní spojky je i výstavba nového vodovodu – propojení vodovodní sítě.
Vodovod bude napojen na stávající vodovod DN 300 v Pardubické, dále povede podél jižní
spojky – vlevo ve směru staničení podél paty svahu v souběhu s navrhovanou jednotnou
stokou. Vodovod bude ukončen napojením na stávající vodovod DN 600 v OK Hradubická.
Vodovod na své trase 2 x kříží trať ČD, podchody pod tratí budou provedeny pomocí
protlaků, vodovod bude uložen v chráničkách DN 600. Na jedné straně podchodů budou
vybudovány armaturní šachty. Vodovod bude realizován z vodovodního potrubí TLT DN 300.
Provozovatelem bude společnost VAK Hradec Králové
Kumulace se předpokládá s ostatními silničními komunikacemi v území, se dvěma
stávajícími železničními tratěmi, průmyslovou (betonárna) a zemědělskou výrobou podél
trasy a se stávajícími obchodními centry (areály Albert a Hypertesca) podél trasy.
Z hlediska kumulativních vlivů se nepředpokládá navýšení vlivů na životní prostředí.
Kumulativní vlivy silnice a železnice
Na základě požadavku Statutárního města Hradec Králové, odbor strategického plánování a
projektového řízení byly prověřeny možné kumulativní vlivy uvažovaného záměru a
uvažovaných modernizací traťových úseků. Bylo provedeno modelování hladin hluku na
základě následujících údajů:
Jako podklad byly použity tyto dokumenty (součásti procesů EIA):
Čichovský P.: Modenizace traťového úseku Chlumec nad Cidlinou (mimo) – Hradec Králové
(mimo), Akustická studie, SUDOP, 03/2019
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Kohlíček F.: Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 2. stavba,
zdvoukolejnění Opatovice nad Labem – Hradec Králové, SUDOP 08/2017

Vlivy traťového úseku Chlumec nad Cidlinou (mimo) – Hradec Králové (mimo) se mohou
hlukově nejvíce projevit v RB 5 (noční doba 2040, dB(A)):

Č,

Výška

Silnice

Limit
silnice

Železnice

Limit
železnice

Celkem

5-

3,0

42,6

50

47,5

55

48.7

5-

6,0

44,2

50

49.1

55

50.3
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delta

6,0

1,2

6,1

V RB 5 v 6 m se uvažovaný záměr silnice projeví 44.2 dB, uvažovaný záměr železnice 49,2
dB. Na celkové hladině hluku se uvažovaný záměr silnice bude podílet 1,2 dB a uvažovaný
záměr železnice 6,1 dB.
Vlivy zdvoukolejnění Opatovice nad Labem – Hradec Králové se mohou hlukově nejvíce
projevit v RB 10 (noční doba 2040, dB(A)):

Č,
1010delta

Výška

Silnice

Limit
silnice

Železnice

Limit
železnice

Celkem

3.0

33,7

50

43,8

55

6.0

36,6

50

45.3

55

6,0

0,5

44.2
45,8

9,2

V RB 10 v 6 m se uvažovaný záměr silnice projeví 36,6 dB, uvažovaný záměr železnice 45.3
dB. Na celkové hladině hluku se uvažovaný záměr silnice bude podílet 0,5 dB a uvažovaný
záměr železnice 9,2 dB.
Podrobně je tato problematika řešena v Hlukové studii v příloze.

B.1.5. Zdůvodnění umístění záměru a popis oznamovatelem zvažovaných
variant s uvedením hlavních důvodů vedoucích k volbě daného řešení,
včetně srovnání vlivů na životní prostředí
Umístění záměru je výsledkem dlouhodobého územně plánovacího procesu, který probíhá
od roku 2000, kdy byla trasa Jižní spojky stabilizována v Územním plánu města Hradce
Králové. Předpokládalo se s trasou navazující na západě na stavbu dálnice D11 a na
východě na místní komunikaci Zborovská. V členění na mezi křižovatkové úseky se jednalo
o D11 - OK Bláhovka (v poloze dnešní OK Kukleny) - MÚK Kukleny (v této studii již MÚK
Pardubická) - MUK Temešvár - MUK Hradubická - přemostění Labe - OK Třebeš.
V roce 2006 byla v rámci dopravně urbanistické studie Temešvár – Plačice, navržena změna
počátečního úseku Jižní spojky. Došlo k posunu okružní křižovatky Bláhovka jižním směrem,
což mělo vliv na trasu Jižní spojky v úseku D11 - Kutnohorská.
Další změnou oproti územnímu plánu byla projekční a investorská příprava tvz. „0“ etapy
Jižní spojky. Jedná se o úsek D11 - Kutnohorská, který by měl být uveden do provozu v
předstihu před zbylou trasou. Výše uvedený úsek nebyl součástí projektové přípravy Jižní
spojky, ale byl projekčně připravován samostatně. Z hlediska dopravní funkčnosti „0“ etapy
výstavby byla navržena provizorní okružní křižovatka na ulici Kutnohorská, která bude
výstavbou I. etapy Jižní spojky odstraněna a ulice Kutnohorská nebude na Jižní spojku
napojena (v souladu s ÚP z roku 2000).
V roce 2007 byla firmou CityPlan zpracována dopravně inženýrská studie, která
optimalizovala alternativní návrhy křižovatkových uzlů na Jižní spojce. Vlastní trasa Jižní
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spojky vycházela z řešení DUS Temešvár – Plačice a DUR pro „0“ etapu trasy a byla tedy
víceméně stabilizována.
V roce 2008 byla zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí firmou CityPlan.
Vzhledem k morfologii terénu, rozmístěním územním celkům a v zásadě již daným polohám
křižovatkových bodů v podstatě neexistovala alternativa vedení trasy v rámci I. etapy. Úsek
trasy Jižní spojky Hradubická - Třebeš byl zařazen do II.etapy, v které zatím nebylo
projekčně pokračováno. Zpracovatel této dokumentace zvolil optimální řešení jednotlivých
křižovatkových uzlů (na základě výsledků studie z roku 2007 a doporučení z projednání) a
trasu Jižní spojky zpracovával jako invariantní. Řešená I. etapa Jižní spojky měla délku cca
2,5 km (od dočasné okružní křižovatky Jižní spojka x Kutnohorská (součást 0. etapy) po
MÚK Hradubická. Tato komunikace měla být zařazena do kategorie silnici I. třídy. Na trase
byly navrženy celkem tři mimoúrovňové křižovatky. Jednalo se o prstencovité křižovatky s
mimoúrovňovým převedením hlavního směru Jižní spojky na mostních objektech. Rovněž
veškerá křížení s další stávající dopravní infrastrukturou byla řešena mimoúrovňově. Jednalo
se o křížení se stávajícími pozemními komunikacemi, železničními tratěmi, vodními toky
apod.. Základní návrhová kategorie Jižní spojky byla S 24,5/80. Směrové vedení bylo
navrženo z přímých úseků a kružnicových oblouků s přechodnicemi. Délka přechodnic byla
shodně v celé trase navržena v dl. 80 m. Výškové zakružovací oblouky byly navrženy jako
parabolické rovněž na návrhovou rychlost 80 km/hod.
V roce 2009 bylo zhodnoceno, že návrh z roku 2008 je příliš velkorysý a byl zadán posudek
této dokumentace společnosti Transconsult, s.r.o., která v roce 2009 zpracovala expertizu s
variantními návrhy pro snížení investičních nákladů stavby Jižní spojky. Návrhová kategorii
byla zvolena MS 18,5/70. V jednotlivých variantách byly zvoleny jiné tvary mimoúrovňových
křižovatek a zároveň byla představena varianta s úrovňovým řešením křižovatek OK
Temešvár a OK Hradubická.
Jak již bylo zmíněno, na dvě poslední zpracované dokumentace (DUR 2008, Cityplan,
Valbek a expertiza Transconsult 2009) navazuje technická studie s cílem nalézt optimální
invariantní řešení trasy Jižní spojky s cílem zachovat bezpečnost, plynulost a organizaci
dopravy na předpokládané intenzity dopravy a s cílem snížit investiční náklady této stavby.
Oznamovaný záměr je navrhován v jedné variantě.
V roce 2008 bylo předloženo Oznámení EIA na výše uvedenou variantu v kategorii S 24,5/80
(https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_HKK438), v závěru zjišťovacího řízení příslušný
úřad konstatoval, že záměr nebude dále posuzován.
V roce 2014 byla zpracována aktualizace technického řešení (AF-Citiplan, 12/2014) a v roce
2016 byla zpracována Technická studie (TST) ( Transconsult, 11/2016). Dle těchto podkladů
byl rozsah záměru významně zmenšen (šířka z 24,5 na 19 m) a některé MÚK (Temešvár a
Hradubická) byly nahrazeny kruhovými.
Po konzultaci oznamovatele (ŘSD Správa Hradec Králové) na Krajském úřadu
Královéhradeckého kraje a MŽP bylo zjištěno, že je nutné provést nový proces EIA na
aktualizovaný záměr.
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Popis oznamovatelem zvažovaných variant s uvedením hlavních důvodů vedoucích k
volbě daného řešení, včetně srovnání vlivů na životní prostředí
Srovnání vlivů na životní prostředí záměru 2008 a aktuálního záměru 2019
Faktor

Jižní spojka 2008

Jižní spojka 2019

Zábor ZPF

296 965 m2

230 300 m2

Emise BaP v g/s/m max.

1.3087E-09

1,18E-09

Hladiny hluku noc max. bez 49,9
PHS

45,2

Odtok srážkových vod

1 411 l/s

1 094 l/s

Zásah do ÚSES

0 m2

0 m2

Zásah do nivy Labe

11 671 m2

0 m2

Vlivy na krajinu

3 mimoúrovňové křižovatky

1 mimoúrovňová křižovatka

Všechny vlivy na životní prostředí jsou u varianty 2019 menší než u varianty 2008, a proto je
varianta 2019 navržena k realizaci.

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru včetně případných
demoličních prací nezbytných pro realizaci záměru; v případě záměrů
spadajících do režimu zákona o integrované prevenci včetně porovnání
s nejlepšími dostupnými technikami, s nimi spojenými úrovněmi emisí
a dalšími parametry
Uvažovaný záměr je novostavbou čtyřpruhové směrově rozdělené pozemní komunikace
Souhrn základních parametrů optimalizovaného řešení Jižní spojky:
Typ komunikace:

Místní komunikace

Funkční skupina:

B – SBĚRNÁ KOMUNIKACE

Kategorie:

MS4d 19/70

Návrhová rychlost:

70 km/h

Typ příčného uspořádání:

4 pruh se středním dělícím pásem

Počet MÚK

1

Počet turbookružních OK

3

Délka hlavní trasy

2,98 km

Uvažovaný záměr je novostavbou čtyřpruhové směrově rozdělené pozemní komunikace
Umístění záměru
Kraj: Královéhradecký
Obec: Hradec Králové, Stěžery
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K.ú.: Plačice, Kukleny, Pražské předměstí, Stěžery
Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Tato stavba má nesporný a prokazatelně pozitivní dopravní i ekologický význam pro město
Hradec Králové. Jedná se o kapacitní čtyřpruhovou komunikaci, celoměstského významu,
která představuje nové kapacitní propojení dálnice D11 - centrum města (Hradubická). Z
hlediska dopravního významu je komunikace navržena pro převedení dopravních vztahů z
MÚK Kukleny (D11) či oblasti západně od města do centrální části města a dále do
jihovýchodní oblasti města mimo zastavěné území Kuklen a odlehčení části Gočárova
okruhu (křižovatky v jeho jižní části). Aby tohoto efektu bylo plně dosaženo, jsou navrženy
úpravy stávající komunikační sítě v západní části města. Tato tangenciální komunikace je
vedena mimo obytnou zástavbu, a tvoří tak částečně obchvat Hradce Králové.
Pozitivní význam bude tato stavba mít také pro obyvatele městské části Kukleny, kde se v
současné době odehrává hlavní část dopravy ve směru na Prahu a od Prahy. Nesporným
přínosem je také napojení vznikajících rozvojových ploch v oblasti Temešvár na tuto
kapacitní komunikaci. Současné napojení oblasti je vzhledem k železničním tratím č. 020 a
č. 031 vedeno pouze úrovňovými kříženími z centrální části města přes obytné části a také z
jihu přes Březhrad, což také není zrovna ideální. Oznamovaný záměr je navrhován v jedné
variantě.

Křižovatky
Úrovňové okružní křižovatky jsou navrženy jako turbo okružní křižovatky, které svojí stavební
úpravou mají zaručit vyšší kapacitu než jednopruhové okružní křižovatky se zachováním
stejného standardu bezpečnosti, tj. vyššího standardu než křižovatky dvojpruhové. Znakem
těchto okružních křižovatek je spirálové uspořádání jízdních pruhů, které eliminují průplety
na okružním pásu.
Turbo okružní křižovatky svou konstrukcí umožňují lepší využití levého vjezdového pruhu,
než tomu bývá u standardních dvoupruhových okružních křižovatek. Počet kolizních bodů je
ve srovnání se standardní dvoupruhovou křižovatkou rovněž nižší (10 oproti 16), což vytváří
předpoklady velmi vysoké bezpečnosti provozu. Vodorovné dopravní značení se zpravidla
doplňuje nízkými obrubníky, které zamezují průpletům na okružním pásu, ale v případě
potřeby je lze přejíždět (rozměrná vozidla). V tomto stupni projekční přípravy jsou jízdní
pruhy odděleny zatím pouze vodorovným dopravním značením, ale v další fázi lze návrh
upravit.
Efektivita turbo okružních křižovatek je umocněná kvalitní podporou navigačního svislého a
vodorovného dopravního značení, protože řidič vjíždějící do takto upravené křižovatky by
měl znát svůj směr výjezdu ještě před vjezdem do okružní křižovatky a tomu přizpůsobit
vjezd do okružní křižovatky levým či pravým vjezdovým pruhem.
OK Bláhovka
V tomto stupni projektové přípravy je tato křižovatka připravována samostatně od Jižní
spojky a zpracovatel této studie nemá aktuální návrh této křižovatky. Z tohoto důvodu
křižovatka není podrobně popsána.
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Zpracovatel studie navrhl ideové řešení této křižovatky, které je znázorněno v grafických
přílohách. Jedná se o úrovňovou okružní křižovatku s vnějším průměrem cca 100 m, která je
navržena se stavební úpravou jako křižovatka turbo okružní. Vjezdy jsou navrženy
dvojpruhové, výjezdy jsou navrženy dvojpruhové na ramenech Jižní spojky. Výjezd na
rameni silnice I/11 je navržený jednopruhový a výjezd do komerční zóny je také navržen jako
jednopruhový. Šířka jízdních pruhů na okružním pásu je navržena v šířce 4,5 m.
Uspořádání jízdních pruhů je „spirálovité“ a eliminuje průplety mezi jízdními pruhy. Pravý
jízdní pruh na ramenech Jižní spojky je určen pro výjezd pouze prvním a druhým ramenem
(tedy odbočení vpravo a jízdu rovně), levý jízdní pruh na vjezdu je určen pouze pro výjezd
ramenem druhým a třetím (tedy jízdu rovně a odbočení vlevo), popřípadě otočení a výjezd
čtvrtým ramenem.
Na rameni silnice I/11 pravý jízdní pruh slouží pro výjezd pouze prvním ramenem křižovatky
(pravé odbočení) a levý jízdní pruh pro odbočení prvním, druhým a třetím ramenem
křižovatky (pravé odbočení, jízda přímo a levé odbočení).
Na rameni do komerční zóny je situace obdobná, pravý jízdní pruh slouží pro výjezd prvním
ramenem křižovatky (pravé odbočení), levý jízdní pruh slouží pro výjezd prvním, druhým a
třetím ramenem křižovatky (pravé odbočení, směr přímo, levé odbočení).
MÚK Pardubická
Křižovatka MÚK Pardubická je navržena jako mimoúrovňová prstencovitá s mimoúrovňovým
převedením jednoho směru, směru Jižní spojky. Hlavní trasa Jižní spojky je vedena v horním
patře křižovatky na dvou mostních objektech, mezi kterými je v prostoru středního ostrova
okružní křižovatky vytvořeno násypové těleso.
Okružní křižovatka má celkem 8 ramen. Ramena tvořící rampy MÚK jsou jednosměrná.
Vnější průměr okružní křižovatky vychází ze stávajícího stavu, protože část okružního pásu
byla v minulosti již postavena. Tato část se nachází v severní části křižovatky. Průměr
křižovatky je D= 120,6 m.
Zásadní změna od dokumentace DUR z roku 2008 je v podobě sjízdných a nájezdových
ramp Jižní spojky. Rampy nekopírují hlavní trasu, ale jsou odkloněny od osy hlavní trasy cca
o 45 – 50 m a poté se vracejí směrem ke středu okružní křižovatky. Vychýlením se dosáhlo
lepších rozhledových poměrů při vjezdu do okružní křižovatky, což vede k možnosti výrazně
zkrátit délku mostních objektů. Vychýlením je možné i vypustit opěrné zdi, které byly v
původním návrhu mezi hlavní trasou a rampami.
Návrhová rychlost:
Návrhová rychlost ramp je navržena v závislosti na návrhové rychlosti hlavní trasy. Západní
rampy, přeložka ulice Pardubická a okružní pás mají Vn= 50 km/hod., východní rampy jsou
navrženy na Vn=40 km/hod.
Výškové vedení ramp:
Výškové řešení západní sjízdné rampy nejdříve kopíruje podélný sklon hlavní trasy 3,0 % a
poté rampa klesá sklonem -3,0 %. Před vjezdem do okružní křižovatky je navrženo úžlabí a
rampa do okružní křižovatky stoupá sklonem 2,50 % shodným s příčným sklonem okružního
pásu.
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Výškové a směrové řešení západní nájezdové rampy je ponecháno v podobě z roku 2008.
Těsný souběh s parkovištěm hypermarketu neumožňuje odklon od hlavní trasy. Staničení
rampy vede ve směru staničení hlavní trasy. Nájezdová rampa tedy nejdříve kopíruje
podélný sklon hlavní trasy a po odpojení od hlavní trasy klesá sklonem -5,0 % k okružní
křižovatce. Před okružní křižovatkou je opět navrženo úžlabí a rampa vstupuje do křižovatky
sklonem 2,50 % (totožný sklon s příčným sklonem na okružním pásu).
Smysl staničení východní nájezdové rampy je proti směru staničení hlavní trasy. Trasa tedy
nejdříve kopíruje podélný sklon hlavní trasy, stoupá sklonem 1,50 % a po směrovém
odpojení od hlavní trasy klesá sklonem -6,00 % k okružní křižovatce. Do okružní křižovatky
vstupuje sklonem 2,50 % a před okružní křižovatkou je vytvořeno úžlabí.
Východní sjízdná rampa má také smysl staničení proti směru staničení hlavní trasy a nejprve
tedy kopíruje sklon hlavní trasy, stoupá sklonem 1,50 % a pod odpojení od hlavní trasy klesá
sklonem -7,00 %. Do okružní křižovatky vstupuje sklonem 2,50 % a před okružní
křižovatkou je vytvořeno úžlabí.
Přeložka ulice Pardubická jih je navržena z kružnicového oblouku o poloměru 100 m s
jednostrannou přechodnicí dl. 50 m. Přeložka Pardubická sever je navržena ze dvou
protisměrných oblouků o poloměrech 100 s přechodnicemi dl. 50 m, přechodnice u
přiléhajícího oblouku k okružní křižovatce není navržena. Toto směrové řešení je ovlivněno
polohou stávající trafostanice, která nebude v rámci výstavby Jižní spojky překládána.
Stávající ulice Pardubická bude na jižní straně zaslepena, na severní straně bude napojena
na její novou přeložku. Minimální podélný sklon je 0,5 %, maximální 1,6 %.
Okružní pás vychází z části, která již byla v minulosti zrealizována a v současné době je v
provozu. Tato část bude směrově i výškově zcela zachována, pouze s eventuelní výměnou
krytu vozovky. Vnější průměr je 120,6 m. Okružní pás je navržen jako dvojpruhový.
Minimální podélný sklon je 0,5 %, maximální 0,7 %. Poloměry vjezdových oblouků jsou
navrženy v hodnotách 22 – 30 m, poloměry výjezdových oblouků jsou 30 – 40 m.
Příčné uspořádání:
Rampy MÚK jsou vhledem k intenzitám navrženy jako jednopruhové, s šířkou jízdních pruhů
3,25 m. Pro zajištění objetí nepojízdného vozidle je dle ČSN 736201 navržena šířka
zpevněné vozovky v šířce 5,75 m. Příčné uspořádání křižovatkových ramp je následující:
Jízdní pruh
3,25 m
Zpevněná část vozovky 1,75 m
Vodící proužek vnější
0,50 m
Vodící proužek vnitřní 0,25 m
Šířka okružního pásu vychází ze stávajícího stavu, šířka jízdních pruhů je 2 x 4,5
m. V místech napojení jednotlivých větví, jsou protisměrné jízdní pruhy odděleny zvýšenými
ostrůvky, které zároveň slouží jako ochranné pro přechody pro chodce a rovněž pro
převedení cyklotrasy. Šířka jízdních pruhů na vjezdech je shodně navržena 3,5 m, na
výjezdech 4,0 m, s šířkou vozovky 5,5 m.
Příčné uspořádání okružního pásu je následující:
Jízdní pruh
4,5 m (2 x)
Vodící proužek
0,25 m (2x)
Odvodňovací proužek 0,25 m (2x)
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Ulice Pardubická jih je navržena jako dvoupruhová, s jízdními pruhy 2 x 3,50 m + vodící
proužky. Na pravé straně je navržen chodník, na levé straně vozovky je navržen chodník s
cyklostezkou, které jsou umístěná za odvodňovacím příkopem. Příčné uspořádání ulice
Pardubické je následující:
Jízdní pruh
Vodící proužek

3,5 m (2 x)
0,25 m (2 x)

Zpevněná krajnice
0,75 m
Jednostranná nezpevněná krajnice 1,00 m

(2

x)

Ulice Pardubická sever je navržena jako dvoupruhová, s jízdními pruhy 2 x 3,50 m + vodící
proužky, s oboustranným chodníkem a jednostrannou cyklistickou stezkou. Příčné
uspořádání ulice Pardubické je následující:
Jízdní pruh
Vodící proužek
Zpevněná krajnice
m (2 x)

3,5 m (2 x)
0,25 m (2 x)
0,25

Okružní křižovatka a do ní napojené komunikace jsou navrženy se zvýšenými obrubami s
nášlapem 0,15 m. Rampy MÚK Pardubická jsou navrženy bez obrub s odvodňovacím
žlábkem.
OK Temešvár
Křižovatka Temešvár je navržena jako úrovňová turbo okružní křižovatka s čtyřmi rameny.
Vnější průměr křižovatky činí cca 100 m. Tvar okružní křižovatky je navržen dle
předpokládaných výhledových intenzit dopravy, nejzatíženějším směrem bude průjezd
vozidel po hlavní trase ve směru východ/západ. Vjezdy a výjezdy hlavní trasy jsou navržené
jako dvojpruhové. Vjezdy a výjezdy místních komunikací jsou navrženy jako jednopruhové.
Na okružním pásu jsou navrženy 2 (1) jízdní pruh.
Oblouky na vjezdech jsou navrženy o poloměru 30 m, oblouky na výjezdech jsou navrženy o
poloměru 40 m. Šířka okružního je navržena 10,25 m. Příčné uspořádání okružního pásu je
následující:
Jízdní pruh
Vodící proužek
Odvodňovací proužek

4,5 m (2 x)
0,25 m (2x)
0,25 m (2x)

Oddělující proužek jízdních pruhů na okružním pásu

0,25

Uspořádání jízdních pruhů je „spirálovité“ a eliminuje průplety mezi jízdními pruhy. Pravý
jízdní pruh na ramenech Jižní spojky je určen pro výjezd pouze prvním a druhým ramenem
(tedy odbočení vpravo a jízdu rovně), levý jízdní pruh na vjezdu je určen pouze pro výjezd
ramenem druhým a třetím (tedy jízdu rovně a odbočení vlevo), popřípadě otočení a výjezd
čtvrtým ramenem.
OK Hradubická
Křižovatka je navržena jako úrovňová okružní spirálovitého tvaru s bypassy. Vnější průměr
křižovatky je 160 m s tím, že na okružním pásu jsou dle pohybů navrženy jeden až tři jízdní
pruhy šířky 5,50 m.
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V křižovatce jsou navrženy pro zvýšení kapacity dva bypassy a to jeden pro směr z centra
Hradce Králové na jižní spojku a druhý pro směr z jižní spojky na silnici I/37 ve směru na
Pardubice.
Šířka vozovky jízdního pásu je proměnná v závislosti na počtu jízdních pruhů a pohybuje se
v rozmezí od 7 m až 18 m.
Umístění křižovatky je navrženo tak, aby respektovalo polohu obou čerpacích stanic Shell,
zachovalo jejich připojení na silnici I/37 a na navrhovanou Jižní spojku – viz. situace. Poloha
čerpací stanice ve směru z Hradce Králové na Pardubice má vliv na návrh tj. polohu a délku
bypassu ve směru z města na spojku. Bypass je veden za čerpací stanicí a jeho odpojení ze
silnice I/37 je cca 40 m před vjezdem na plochu čerpací stanice. Jedná se o prodloužení
stávajícího odbočovacího pruhu do sídliště z křižovatky Rašínovy třídy s ulicemi Na Rybárně
a Medkova cca o 156 m.
Bypassy mají navrženou šířku vozovky 6,0 m. Napojení vjezdu do čerpací stanice Shell na
směru z Pardubic do Hradce Králové je upraveno a je přímo z okružního pásu spirálové
křižovatky – viz. situace.
Příčné uspořádání silnice I/37 (směrově rozdělená čtyřpruhová komunikace) v místě
napojení na okružní pás bude zachováno.
Výškové řešení vychází z nivelety Jižní spojky, z nivelety stávající silnice I/37
(Rašínova třída) a z konfigurace terénu (rovinatý terén s maximálním převýšení do 1,2m).
Podélné profily bypassů a okružního pásu budou zpracovány v dalším stupni projektové
dokumentace.
Zemní těleso křižovatky a bypassů budou celé na násypových tělesech výšky do 2,5m.
Voda z vozovky v křižovatce bude svedena do dešťové kanalizace.
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Mostní objekty
MÚK Pardubická
V rámci navržené mimoúrovňové křižovatky Kukleny jsou navrženy dva mostní objekty, které
překonávají okružní křižovatku. Mezi mostními objekty je navrženo zemní těleso. Oba mostní
objekty jsou řešeny jako třípolové. Délky krajních polí západního mostu jsou navrženy o
délce 19,4 m s prostředním polem o délce 24 m. Délky krajních polí východního mostu jsou
navrženy o délce 17,9 m s prostředním polem o délce 22 m. Celková délka mostů je 62,8 m
respektive 57,8 m.
Pardubická - západ

Pardubická – východ
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Most přes železniční trať č. 020
Most přemosťuje železniční trať a pozemní komunikaci. Most je tvořený rámem o jednom poli
s rozpětím 31.5 m. Spodní stavba je navržena ze železobetonu a mostovka z tyčových
betonových prefabrikátů. Most je šikmý.

Most přes Malý Labský náhon
Most přemosťuje přeložku náhonu a biokoridor. Most je tvořený rámem o jednom poli s
rozpětím 30.0 m. Spodní stavba je navržena ze železobetonu a mostovka z tyčových
betonových prefabrikátů. Most je kolmý.

Most přes MK Borovinka
Most přemosťuje přeložku místní komunikace. Most je tvořený železobetonovým rámem o
jednom poli s rozpětím 20.0 m. Most je kolmý.
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Most přes trať č. 031
Most přemosťuje železniční trať a pozemní komunikaci. Most je tvořený rámem o jednom poli
s rozpětím 34.4 m. Spodní stavba je navržena ze železobetonu a mostovka z tyčových
betonových prefabrikátů. Most je šikmý.
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Podchod pro pěší
Most přemosťuje přeložku chodníku a cyklostezky. Most je tvořený železobetonovým rámem
o jednom poli s rozpětím 7.5 m. Most je kolmý.

Technologické vybavení
V celé délce trasy Jižní spojky bude navrženo veřejné osvětlení. Veřejné osvětlení hlavní
trasy bude umístěno za svodidlem v nezpevněné krajnici po obou stranách trasy. Stožáry
veřejného osvětlení budou umístěny za pracovní šířku svodidla. Křižovatky budou vybaveny
taktéž veřejným osvětlením.
Dále je uvažováno s výstavbou kamerového systému. Dohledové kamery budou umístěny v
křižovatkách na sloupech veřejného osvětlení. Kamery budou otočné a sklopné, rovněž
vybaveny zoomem. Signál z kamer bude k příslušnému správci šířen bezdrátově.
Jiné technologické zařízení není navrženo a bude případně navrženo v dalších stupních
projektové přípravy podle přání investora akce.
Obslužná zařízení
Obslužná zařízení nejsou navržena.
Nároky na úpravy a přeložky souvisejících pozemních komunikací
V rámci výstavby Jižní spojky dojde k přerušení třech místních komunikací, které je nutné
přeložit.
Ve staničení km 1,620 trasa jižní spojky protíná místní účelovou komunikaci, která slouží pro
obsluhu areálů s odpadovým hospodářstvím. Jedná se o komunikaci šířky cca 6 m s
povrchem ze silničních panelů. Situačně je přeložka vedena před vjezdem do areálu
odpadového hospodářství vlevo (ve směru jízdy od Pardubické ulice). Přeložená komunikace
vede severním směrem podél železniční traťě č. 020 a společně s tratí podchází pod Jižní
spojkou. Po cca 300 m se přeložka stáčí vpravo a napojuje se na stávající komunikaci.
Celková délka přeložky je 414 m.
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Ve staničení km 2,270 trasa Jižní spojky kříží místní komunikaci Borovinka. Výstavbou tělesa
komunikace dojde k přerušení komunikace. V blízkosti tohoto křížení se nenachází žádný
mostní objekt, z tohoto důvodu bude v km 2,245 mostní objekt zbudován. Přeložka místní
komunikace je z důvodu zlepšení úhlu křížení obou komunikací což vede ke snížení délky
mostního objektu. Celková délka přeložky je cca 441 m, šířka komunikace je 7,50 m.
Ve staničení km 2,890 trasa Jižní spojky kříží účelovou komunikaci, která spojuje ulici Na
Rybárně a areál hypermarketu Tesco. Jedná se o zpevněnou komunikaci s asfaltovým
povrchem v šířce 3,0 a 6,0 m. Z jihu od areálu Tesca je komunikace označena jako stezky
pro pěší a cyklisty, ze severu je označena značkou zákaz vjezdu. Přeložka je navržena v
šířce 5 m (2m stezka pro pěší a 3 m stezka pro cyklisty). Délka přeložky je 561 m a vede z
ulice Na Rybárně k areálu hypermarketu Tesco. Trasu Jižní spojky podchází podchodem,
který bude zbudován z prefabrikovaných dílců.

Demolice
Průchod územím
Trasa Jižní spojky je vedena převážně ve volném nezastavěném území, které je v současné
době využíváno pro zemědělskou činnost. Vzhledem ke konfiguraci terénu a stávající
zastavěnosti území se jedná o jedinou možnou trasu, která nevyžaduje demolice obytných
objektů a minimalizuje zásahy do průmyslových objektů.
Navrhované komunikace zasahují do stávajících skleníků u ulice Pardubická, což je vyvoláno
přeložkou ulice Pardubická z důvodu jejího napojení do okružní křižovatky MÚK Kukleny.
Dále trasa Jižní spojky částečně zasahuje do prostoru skládky tříděného odpadu km 1,5 –
1,6. Zábor tohoto prostoru byl oproti předchozí dokumentaci zmenšen a je proto možné, že
nebude nutné hledat náhradní plochu pro toto komerční využití.
Demolice zpevněných ploch a komunikací
V rámci výstavby Jižní spojky dojde k demolici zpevněných ploch komunikací, které po
dobudování Jižní spojky a přeložek nemají dopravní význam. Demolice zpevněných ploch
bude prováděna těžkou technikou, vybouraný materiál bude tříděn a odvážen na skládku
nebo k dalšímu využití. Plochy po odstranění komunikací budou rekultivovány podle jejich
nového funkčního využití. Rozsah předpokládaných demolic je následující:
Demolice silnice II/324
Rozsah demolice silnice II/324 (Kutnohorská ulice): V rámci stavby Jižní spojky bude silnice
II/324 přerušena, mimoúrovňové křížení s Jižní spojkou není navrženo. Demolice ulice
Kutnohorská je navržena pouze v místě křížení s Jižní spojkou, kde dojde od Hradce Králové
i od Plačic k zaslepení komunikace. Demolice části Kutnohorské ulice o délce cca 75 m bude
provedena v místě křížení s Jižní spojkou. Demolice bude provedena v rámci přípravy
koridoru Jižní spojky. Stávající zpevněný povrch vozovky bude frézováním a těžkou
technikou odstraněn až na zemní pláň. Konstrukční vrstvy vozovky budou vytříděny a
odvezeny k recyklaci.
Stávající komunikace bude po zaslepení sloužit pouze pro zajištění dopravní obsluhy
přilehlých pozemků - funkčně bude zařazena jako komunikace obslužná. Dopravní pohyb ve
směru Plačice – Hradec Králové bude realizován po místní komunikaci Pardubická - nová
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trasa silnice II/324. Dopravní pohyb ve směru Plačice – Kukleny (D11, I/11) bude realizován
po místní komunikaci Pardubická na nově budovanou křižovatku Jižní spojky MUK Kukleny a
dále po Jižní spojce k D11 nebo kolem hypermarketu Hypernova do městské části Kukleny.
Demolice stávající OK u MÚK Kukleny
Bude provedena demolice stávající okružní křižovatky. Celá plocha křižovatky bude
odstraněna a nahrazena průběžnými jízdními pruhy. Tato přestavba bude zřejmě vyžadovat
celkové vyloučení provozu z prostoru křižovatky, což je částečně závislé i na dokončení OK
Bláhovka (vhodná objízdná trasa).
Demolice po provedení přeložek komunikací
V rámci výstavby bude provedena demolice stávajících komunikací, které nelze dále
využívat z důvodu výstavby Jižní spojky. Jedná se např. o komunikace v prostoru Temešvár,
pěší trasa Hradubická, část ulice Pardubická a ul. Borovinka. Dále je součástí odstranění
stávajícího mostního objektu přes Malý Labský náhon v oblasti u OK Temešvár. V rámci
výstavby Jižní spojky dojde k přerušení třech místních komunikací, které je nutné přeložit.
Ve staničení km 1,620 trasa jižní spojky protíná místní účelovou komunikaci, která slouží pro
obsluhu areálů s odpadovým hospodářstvím. Jedná se o komunikaci šířky cca 6 m
s povrchem ze silničních panelů. Situačně je přeložka vedena před vjezdem do areálu
odpadového hospodářství vlevo (ve směru jízdy od Pardubické ulice). Přeložená komunikace
vede severním směrem podél železniční traťě č. 020 a společně s tratí podchází pod Jižní
spojkou. Po cca 300 m se přeložka stáčí vpravo a napojuje se na stávající komunikaci.
Celková délka přeložky je 414 m.
Ve staničení km 2,270 trasa Jižní spojky kříží místní komunikaci Borovinka. Výstavbou tělesa
komunikace dojde k přerušení komunikace. V blízkosti tohoto křížení se nenachází žádný
mostní objekt, z tohoto důvodu bude v km 2,245 mostní objekt zbudován. Přeložka místní
komunikace je z důvodu zlepšení úhlu křížení obou komunikací což vede ke snížení délky
mostního objektu. Celková délka přeložky je cca 441 m, šířka komunikace je 7,50 m.
Ve staničení km 2,890 trasa Jižní spojky kříží účelovou komunikaci, která spojuje ulici Na
Rybárně a areál hypermarketu Tesco. Jedná se o zpevněnou komunikaci s asfaltovým
povrchem v šířce 3,0 a 6,0 m. Z jihu od areálu Tesca je komunikace označena jako stezky
pro pěší a cyklisty, ze severu je označena značkou zákaz vjezdu. Přeložka je navržena
v šířce 5 m (2m stezka pro pěší a 3 m stezka pro cyklisty). Délka přeložky je 561 m a vede
z ulice Na Rybárně k areálu hypermarketu Tesco. Trasu Jižní spojky podchází podchodem,
který bude zbudován z prefabrikovaných dílců.
Demolice budou prováděny běžnými, schválenými stavebními technologiemi dle národních a
mezinárodních norem s pomocí běžných stavebních mechanismů. Např. bagrů, buldozerů,
nákladních automobilů apod. Dle ustanovení obecných a složkových zákonů ochrany
životního prostředí a veřejného zdraví budou vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví
minimalizovány.
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Přeložky a demolice stávajících vedení IS
V rámci přeložek bude provedena demontáž vedení IS nahrazených provedenými
přeložkami. Zdemontovaný materiál bude předán správcům konkrétních inženýrských sítí,
dotčených přeložkou. Materiál po demolici technologického vybavení bude tříděn a odvážen
na skládku nebo k dalšímu využití (betonový recyklát, kovový odpad, plast).
Rozsah přeložek je následující:
MÚK Kukleny
-

přeložka vodovodu DN 300, odhadovaná délka přeložky 210 m

-

přeložka vodovodu DN 200, odhadovaná délka přeložky 280 m

-

přeložka vodovodu DN 100, odhadovaná délka přeložky 372 m

-

výstavba vodovodu DN 300, odhadovaná délka 1913 m

-

přeložka dešťové kanalizace DN 800, odhadovaná délka přeložky 360 m

-

přeložka výtlaku splaškové kanalizace DN 80, odhadovaná délka přeložky 180 m

-

přeložka plynovodu STL, odhadovaná délka přeložky 230 m
přeložka plynovodu STL, odhadovaná délka přeložky 150 m

-

přeložka kabelového vedení NN, odhadovaná délka přeložky 220 m
přeložka kabelového vedení NN, odhadovaná délka přeložky 110 m
přeložka kabelového vedení NN, odhadovaná délka přeložky 130 m

- přípojka plánovaných skleníků, odhadovaná délka přeložky 55 m
- přeložka sdělovacího kabelu, odhadovaná délka přeložky 185 m
Křížení s tratí č. 020, km 1,420
přeložka telekomunikačního
zabezpečovacích kabelů
Km 1,540 – 2,050
-

vedení

a

traťového

kabelu,

signalizačních

a

přeložka nadzemního kabelového vedení VN, odhadovaná délka přeložky 480 m

přeložka nadzemního kabelového vedení VN, odhadovaná délka přeložky 120 m
Přeložka MK Borovinka
-

přeložka sloupové trafostanice
přeložka nadzemního kabelového vedení VN, odhadovaná délka přeložky 150 m

-

přeložka nadzemního kabelového vedení NN, odhadovaná délka přeložky 190 m

přeložka sdělovacích kabelů, odhadovaná délka přeložky 240 m
Křížení s traťí č. 031, km 2,516
přeložka telekomunikačního
zabezpečovacích kabelů
OK Hradubická
-

vedení

a

traťového

kabelu,

přeložka vodovodu DN 300, odhadovaná délka přeložky 126 m
přeložka vodovodu DN 100, odhadovaná délka přeložky 100 m
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signalizačních

a

-

přeložka vodovodu DN 600, odhadovaná délka přeložky 120 m

-

přeložka kanalizace DN 600, odhadovaná délka přeložky 120 m

-

přeložka plynovodu VTL, odhadovaná délka přeložky 660 m

-

přeložka plynovodu STL, odhadovaná délka přeložky 100 m
přeložka horkovodu, 1x DN 700, 2x DN 500, odhadovaná délka přeložky 90 m

-

výšková úprava horkovodu, 1x DN 700, 2x DN 500, odhadovaná délka přeložky 90 m

-

přeložka kabelového vedení VN, odhadovaná délka přeložky 570 m
přeložka kabelového vedení VN, odhadovaná délka přeložky 90 m

-

přeložka kabelového vedení VN, odhadovaná délka přeložky 90 m

-

přeložka sdělovacích kabelů, odhadovaná délka přeložky 140 m

Podmiňující předpoklady
Vyvolané investice
Součástí stavby Jižní spojky je i výstavba nového vodovodu – propojení vodovodní sítě.
Vodovod bude napojen na stávající vodovod DN 300 v Pardubické, dále povede podél jižní
spojky – vlevo ve směru staničení podél paty svahu v souběhu s navrhovanou jednotnou
stokou. Vodovod bude ukončen napojením na stávající vodovod DN 600 v OK Hradubická.
Vodovod na své trase 2 x kříží trať ČD, podchody pod tratí budou provedeny pomocí
protlaků, vodovod bude uložen v chráničkách DN 600. Na jedné straně podchodů budou
vybudovány armaturní šachty. Vodovod bude realizován z vodovodního potrubí TLT DN 300.
Provozovatelem bude společnost VAK Hradec Králové
Bilance základních výměr

Plocha vozovek hlavní trasy:

43 720 m2

Plocha vozovek přeložek a úprav místních komunikací:

18 744m2

Zemní práce hlavní trasy:
Zemní práce - násyp

340 471 m3

Svodidla:

8 800 m

Délka dešťové kanalizace:

6 400 m

Přeložky:
Vodovod:

3121 m

Kanalizace:

660 m

Plynovod:

1140 m

Horkovod:

270 m

Silové kabely:

2205 m

Sdělovací kabely:

605 m
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Zábory půdy
Díky skutečnosti, že stavba Jižní spojky je z velké části vedena na vysokém náspu, klade
stavba vysoké nároky na zábory pozemků. Tento fakt je i podpořen velkým počtem přeložek
inženýrských sítí. Odhadovaný zábor pozemků je celkem 309 640 m2, Převážná část stavby
leží na nezastavěných pozemcích, z tohoto důvodu se předpokládá velký zábor pozemků
zemědělského fondu.
Odhadovaná výměra činí cca 230 300 m2, které je nutné vyjmout ze ZPF. Uvedený zábor
pozemků není rozdělen na zábor trvalý a dočasný, lze očekávat, že pro výkupy pozemků
budou zábory cca o 16 % nižší o dočasné zábory pro přeložky inženýrských sítí.
Životní prostředí, příroda a krajina
Z hlediska ochrany životního prostředí, ochrany přírody a krajiny je navržen rozšířený most
přes Malý labský náhon v délce 30 m, kdy poloviční délka slouží pro přemostění vodního
toku a polovina bude sloužit pro průchod zvěře. V tomto prostoru prochází územím
biokoridor č. 7, který propojuje biocentra č. 8 a 9. (zdroj: územní plán Hradce Králové).
Organizace výstavby
Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu velkého rozsahu s velkým objemem zemních prací a
s velkým počtem mostních objektů, očekává se, že doba výstavby bude trvat cca 3 roky. I
přesto, že se větší část stavby nachází na nezastavěných pozemcích, kde se očekává
jednoduchý postup výstavby, bude stavba koordinačně náročná a to především v prostoru
MÚK Pardubická a OK Hradubická. V těchto prostorech budou koordinačně náročné
dopravně inženýrská opatření a především koordinace přeložek inženýrských sítí. Dalším
komplikovanějším bodem stavby bude výstavba mostních objektů přes železniční tratě č.
020 a 031. Výstavba těchto mostních objektů si vyžádá dopravní omezení traťových rychlostí
a na betonáž mostní konstrukce si vyžádá plnou uzavírku tratě, kdy bude muset být za
osobní vlaky zavedena náhradní autobusová doprava.
Trasy staveništní dopravy
V době výstavby bude přístup na stavební pozemek zajišťován v maximální možné míře po
stávajících veřejných komunikacích (zpevněných i nezpevněných). Tyto komunikace budou
doplněny staveništními cestami, které budou sloužit pouze po dobu výstavby. Po dokončení
výstavby budou tyto komunikace zcela odstraněny a terén bude uveden do původního stavu.
Příjezdy na stavební pozemek
Příjezdy na stavební pozemky jsou zejména v úseku Temešváru poměrně komplikované,
neboť příjezd na staveniště skrz zastavěné území po stávajících komunikacích je nevhodný,
rovněž tak příjezd po ulici Borovinka od Březhradu. Příjezdů na staveniště bude několik
podle návaznosti na stávající kapacitní komunikace.
Pro úsek Kutnohorská ↔ Pardubická budou hlavní přístupové trasy z obou těchto
komunikací, které mají dostatečnou kapacitu a šířkové uspořádání. Z ulice Kutnohorská
bude nový vjezd napojen na okružní křižovatku, z ulice Pardubická bude vjezd na staveniště
stávající polní cestou.
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Pro úsek Pardubická ↔ železniční trať č.031 (Pardubická trať) se navrhuje příjezd opět z
ulice Pardubická, a to po stávající příjezdové komunikaci k betonárce a k areálu tříděného
odpadu.
Pro úsek Hradubická ↔ trať č. 031 se navrhuje příjezd z ulice Hradubická. Jedna možnost je
stávajícím zpevněným sjezdem v místě zvýšeného horkovodního potrubí (pouze pravé
odbočení a připojení). Další možnost je z křižovatky Hradubická x Jungmannova – křižovatka
řízena SSZ, kde jsou povoleny všechny křižovatkové pohyby.
Umístění, rozměry stavebních jam
Studie zpracovává několik mostních objektů, 202, 203, 205, 206, 207 u kterých se
předpokládá hlubinné založení (=piloty). Jámy pro realizaci založení mostních opěr se
pohybují v rozměrech 5-18 x 26-48 m, tj. 240 - 630m2 s hloubkou do 2,5 m. Realizace
založení jako krátkodobá činnost neovlivní zvodně podzemních vod.
Přehledná situace
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Situace
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Příčný řez
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Změna klimatu
Z hlediska změny klimatu se jedná o údaje o tom, jak je v rámci návrhu provedení záměru
řešena jeho energetická náročnost a účinnost mj. s ohledem na přímé či nepřímé emise
skleníkových plynů (CO2, N2O, CH4 či jakékoliv jiné skleníkové plyny ve smyslu Rámcové
úmluvy OSN o změně klimatu), využití obnovitelných zdrojů energie a opatření ke snižování
emisí či zlepšení energetické, provozní či logistické efektivity. Za přímé emise skleníkových
plynů je třeba považovat nejen jejich přímou produkci, ale také změny ve využívání krajiny a
lesnické činnosti (např. odlesňování), apod.
Z tohoto hlediska je možné uvést, že v souvislosti s realizací záměru dojde k vzniku nového
zdroje emisí CO2 o délce 2,98 km.
Vzhledem k očekávaným intenzitám záměru – až 31 784 vozidel za 24 hodin v roce 2030 a
35 340 vozidel za 24 hodin v roce 2040 se očekávají následující emise CO2 (emisní faktory
dle Exhaust emission from road transport, EEA, 2012):
Emise CO2 z uvažovaného záměru:
Rok

emise CO2 za 24h v kg

2030

67 047

2040

74 548

Na druhé straně uvažovaný záměr převezme odpovídající část intenzit dopravy z Pražské
ulice, Sokolské a Rašínovy třídy na sever od záměru a z Kutnohorské, Březhradské a
Rašínovy třídy na jih od záměru v průměrné délce 6,5 km.
Tato doprava by emitovala následující emise CO2:
emise CO2 za 24h v kg

Rok
2030

146 243
162 604

2040

Celkově je možné konstatovat, že uvažovaný záměr přinese podstatné snížení emisí CO2
oproti stavu bez záměru:
Snížení emise CO2 za 24h v kg

Rok
2030

79 196
88 057

2040

U emisí N2O bude situace obdobná, tzn. že v souvislosti s realizací a provozem
uvažovaného záměru dojde k významnému snížení těchto emisí do ovzduší.
Skutečné snížení emisí bude ještě významější vzhledem ke zvýšení plynulosti dopravního
proudu na uvažovaném záměru oproti stávajícímu stavu s častým zastavováním a
rozjížděním vozidel a dopravními zácpami.
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Se změnami ve využívání krajiny ve formě odlesnění se prakticky nepočítá. Předpokládá se
náhrada zemědělské půdy a ostatních ploch tělesem komunikace se zpevněnými plochami
vozovek a okolními plochami opatřenými vegetačními úpravami.
Počítá se s přiměřenou náhradou kácených dřevin – cca 637 jedinců dřevin a přiměřenou a
odpovídající náhradu dotčených keřů.
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Opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných negativních vlivů na
životní prostředí a veřejné zdraví
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 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.
Oznamovatel plnění těchto opatření předem deklaruje a zavazuje se je splnit.
Jedná se o plnění následujících opatření:
Pro fázi přípravy:
Ovzduší
Zajistit závazné stanovisko dle §11 zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší pro územní
rozhodnutí.
Vody
Zpracovat podrobný hydrogeologický průzkum.
Pro zlepšení hydrogeologických poměrů do budoucna lze doporučit vsakování srážkových
vod do štěrkopískových vrstev, případně zpomalení jejich odtoku do řeky, s přihlédnutím na
vliv chloridů ze zimních posypových směsí, aby nebyla zhoršena jejich jakost.
V rámci další části projektové přípravy řešit systém srážkových vod na základě
hydrotechnických výpočtů s přihlédnutím k potenciální změně klimatu.
Vliv na povrchové vody eliminovat vhodnými projekčními a realizačními opatřeními s přijetím
účinného a funkčního havarijního plánu zkolaudované stavby se zapracováním činností
regionálních záchranných jednotek.
Před zahájením stavebních prací provést zaměření hladin podzemní vody u studní a objektů
měření hladin v okolí plánované trasy a provést též vzorkování několika vybraných objektů.
V dalších stupních projektové dokumentace konkretizovat předpokládaná místa oplachu
vozidel vyjíždějících na veřejné komunikace ze stavenišť, včetně návrhu zařízení na mytí
vozidel.
V dalších stupních projektové dokumentace bude řešeno zabezpečení stavenišť proti úniku
nebezpečných látek.
Zařízení stavenišť budou vybavena dostatečným množstvím chemických WC; v případě
jiného řešení likvidace splaškových vod bude předložen příslušným vodohospodářským
orgánům návrh na řešení jejich likvidace.
Přemostění Malého Labského náhonu dimenzovat na základě požadavků správce toku
(Povodí Labe a.s.) s přihlédnutím k potenciální změně klimatu.
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Záměr vybavit takovým systémem odvodnění, který umožní zachycení a odstranění
případného havarijního znečištění před jeho vstupem do prostředí (havarijní uzávěry, DUN,
výústní objekty osazené resp. s možností osazení norné stěny).
Stavbou nesmí dojít k ohrožení podzemních a povrchových vod a ke zhoršení odtokových
poměrů. Při realizaci stavby bude zohledněno vyjádření - stanovisko správce povodí Povodí Labe, s.p., a správce vodního toku. Ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž
se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících,
pokud tyto stavby a zařízení ovlivní vodní poměry, je nutný souhlas a vyjádření správce
vodního toku a povodí. Stavebník musí požádat vodoprávní úřad o souhlas dle § 17 odst. 1
písm. a) a c) dle zákona č.254/2001 Sb. se všemi náležitostmi podle vyhlášky č. 432/2001
Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a
vyjádření vodoprávního úřadu. K odvádění srážkových vod uvádíme, že drenážní systémy
odvodnění, trativody, vsakovací objekty, příkopy včetně propustků musejí mít dostatečnou
kapacitu, s ohledem na veškeré odvodňované plochy. Prováděním stavby nesmí dojít k
narušení stávajících drenážních systémů a trativodů, drobných vodních toků (Borovinka
Sever a Jih), stávajících odvodňovacích příkopů (HOZ), v případě jejich porušení musí být
zajištěna jejich obnova, tak aby plnily svoji funkci.
Nezbytné je dodržení ustanovení vodního zákona, především ve vztahu k vodním dílům.
Zejména bude brán zřetel na § 46 odst. 1 vodního zákona, ochrana vodních toků a jejich
koryt. Vlivem stavebních prací, nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů a podmínek pro
zajištění správy a údržby vodních toků a jejích funkce.
V případě realizace staveb vodních děl podle ust. § 55 vodního zákona (přeložky vodovodů,
kanalizací atd., případně nových vodních děl) je tyto stavby nutné povolit na základě podání
příslušné žádosti se všemi náležitostmi dle vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o
rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního
úřadu. Návrh hospodaření se srážkovými vodami musí být navržen v souladu s ustanovením
§ 5 odst. 3 vodního zákona a v souladu s platnými normami TNV 759011 Hospodaření se
srážkovými vodami a ČSN 75 90 10 Vsakovací zařízení srážkových vod.
Prováděním stavby nesmí dojít k ovlivnění okolních vodních zdrojů podzemních vod
(stávajících okolních studní a jímacích objektů) pro individuální zásobování. V průběhu
stavby bude prováděn monitoring jímacích objektů, studní dle předložené PD a provedeno
jeho vyhodnocení oprávněnou osobou (hydrogeologem).
V případě čerpání podzemních vod za účelem snížení jejich hladiny při realizaci stavby,
bude investorem (zhotovitelem) stavby požádáno o povolení nakládání s vodami podáním
žádosti, včetně příloh dle vyhl. 432/2001 sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo
vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.
Dle ust. §29 odst. 2 vodního zákona, osoba, která způsobí při provozní činnosti ztrátu
podzemní vody nebo podstatné snížení možnosti odběru ve zdroji podzemních vod,
popřípadě zhoršení jakosti vody v něm, je povinna nahradit škodu, která tím vznikla tomu,
kdo má povoleno odebírat podzemní vodu z tohoto vodního zdroje, a dále provést podle
místních podmínek potřebná opatření k obnovení původního stavu. Náhrada spočívá v
opatření náhradního zdroje vody. Není-li to možné nebo účelné, je povinna poskytnout
jednorázovou náhradu odpovídající snížení hodnoty tohoto nemovitého majetku, s jehož
užíváním je povolení spojeno. Ve sporech o náhradu škody nebo o její výši rozhoduje soud.
Tím nejsou dotčeny obecné předpisy o náhradě škody.
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Vzhledem k tomu, že toto území (celá trasa „Jižní spojky) se nachází v evidovaném
hydrogeologickém rajonu 1122 musí být monitorovací systém hydrogeologických vrtů
zachován.
Půdy
Zařízení staveniště navrhovat přednostně na ostatních plochách, přesuny hmot provádět po
stávajících komunikacích nebo v trase budované silnice.
V prostoru křížení s Malým Labským náhonem minimalizovat vliv na PUPFL a doprovodnou
zeleň toku, manipulační pás snížit na nejmenší technicky možnou míru. Napojení MUK
Temešvár řešit s ohledem na minimalizaci záboru stávající zeleně.
Zpracovat podrobný průzkum starých zátěží, jejichž prostory zasáhnou stavební práce
uvažovaného záměru s důrazem na stanovení přítomnosti nebezpečných odpadů, látek
škodlivých vodám a nadlimitně znečištěných zemin. V případě zjištění těchto látek navrhnout
jejich bezpečnou stabilizaci na místě, resp. odstranění těchto látek v souladu s legislativou
odpadového hospodářství a legislativou ochrany vod dle požadavků příslušných orgánů
státní správy (odpady a ochrana vod).
Odpady
V dalších stupních projektové přípravy stanovit konkrétní místa, nádoby a systém pro sběr,
odvoz a zneškodnění odpadů kategorie N a pro ostatní látky škodlivé vodám ze všech
uvažovaných aktivit v rámci výstavby.
Citlivě stanovit místa přechodných deponií půdy, výkopových materiálů respektive materiálů
z demolic; preferovat systém bez meziskládek deponie skrývkových materiálů, které
nebudou bezprostředně využity do 6-ti týdnů od vlastní skrývky budou osety travinami, aby
nedošlo k zaplevelení pozemků.
Flóra
Během realizace záměru je nutné zajistit ochranu proti šíření invazním druhům (Conyza
canadensis, Aster lanceolatus et. spp. div., Impatiens parviflora, Helianthus tuberosus,
Robinia pseudacacia, Reynoutria spp., Solidago spp. aj.) a expanzivním druhům
(Calamagrostis epigejos, Sambucus nigra, Urtica dioica aj.), které mohou do zájmového
území při provádění a po ukončení stavby invadovat nebo sem byly zavlečeny s dováženým
materiálem.
Pohyb techniky, deponie a mezideponie související se stavbou je nutno umisťovat mimo
cenné biotopy.
Kácení dřevinných prvků na nelesních plochách bude realizováno v období přirozeného
útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny (tj. od 1. X. – 15. III. př. roku). Pokud
dřeviny nebudou vysloveně v trase stavby, je vhodné dřeviny zachovat.
Dřeviny, které se nebudou kácet, je nutné ochránit dle ČSN 83 9061 (ochrana stromů,
porostů a vegetačních ploch při stavební činnosti) nejlépe pevným oplocením nebo
obedněním do výšky 1,8 m. Ochráněna bude i kořenová zóna stromů, kterou tvoří hranice
linie koruny zvětšená o 1,5 m. Koruna stromů v případě jejího ohrožení bude ochráněna
vyvázáním větví nahoru. Místa úvazků budou vypodložena vhodným materiálem.
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Z důvodů minimalizace negativních vlivů stavby a následného provozu se jako vhodné jeví
realizovat kompenzační opatření jako např. výsadbu nelesních dřevinných prvků přirozené
druhové skladby, která přispěje k lepšímu začlenění tělesa nově navržené silnice do okolní
krajiny (nejen stromů, ale i keřového patra, které představuje vhodný biotop pro řadu druhů
drobných živočichů a ptactva).
U vykácených dřevinných biotopů je nutná postupná přeměna současné druhové skladby v
ekotonových liniích podél nového silničního tělesa ve prospěch dřevin, které se vyznačují
vyšší tolerancí ke škodlivým činitelům a melioračními účinky na půdu a současně poskytují
vysoký produkční a mimoprodukční funkční efekt. Prostřednictvím vytváření nových biotopů,
které se budou blížit přírodě blízkému lesnímu biotopu zabezpečit redukci vlivů abiotických a
biotických škůdců, omezení kalamit a zvýšení stability produkce (zvyšováni ekologické
stability). Racionalizací nákladů pěstební činnosti upřednostňování přirozené obnovy, cílené
využívání přírodních procesů při odrůstání nárostů a kultur a ve výchově mladých porostů.
Náhradní výsadba by měla odpovídat svým rozsahem ekologické újmě způsobené kácením
dřevin. Počítá se s přiměřenou náhradou kácených dřevin – cca 637 jedinců dřevin a
přiměřenou a odpovídající náhradu dotčených keřů.
Druhovou skladbu dřevin je nutné přizpůsobit nejen kompozici a prostorovému uspořádání,
ale také uspořádání funkčnímu. Současně budou dřeviny v zájmovém území vystaveny
stresovému prostředí, a proto při volbě taxonu musí být zohledněna odolnost proti zasolení,
úpalu, silné prašnosti, exhalacím z výfukových plynů. Dále je nezbytné zvážit i klimatické
poměry vybrané lokality. Zohledněna by měla být i velikost a věková struktura vysazovaných
sazenic.
Při výsadbě musí být použity pouze kvalitní výpěstky, které nejsou vytáhlé, poškozené,
případně deformované, netrpí chorobami a škůdci. Velikost a větvení musí odpovídat druhu
dřeviny, jeho stáří a pěstitelskému tvaru. Výpěstek nebo svazek výpěstků musí být označen
štítkem, na kterém je uveden rodový a druhový název, pěstitelský tvar, počet přesazení a
způsob třídění.
Výsadby by měly být uspořádány tak, aby odpovídaly ČSN 736101 Projektování silnic a
dálnic. Při realizaci výsadby dřevin musí být dále dodržena ČSN 83 9051 Technologie
vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy, ČSN 46 4902
Výpěstky okrasných dřevin. Společná a základní ustanovení, ČSN 46 4901 Osivo a sadba.
Sadba okrasných dřevin, ČSN 75 7143 Jakost vod. Jakost vody pro závlahu.
Výsadba prostokořenných dřevin se předpokládá v období mimo vegetaci tj. podzimních
popř. jarních měsících; po opadu asimilačních orgánů resp. před jejich vyrašením.
V podzimních měsících musí být výsadba realizována po opadu listí až do zámrzu
(v°závislosti na klimatických podmínkách). Termín je také daný prodejem sazenic ze školek.
Při jarní výsadbě je nutné dbát na to, aby sazenice byly v dormanci, rozhodně není možné
použít rašící sazenice. Výsadba tedy musí probíhat v období, kdy se teplota pohybuje kolem
7 – 10°C tj. v termínu od 1. III. do období před rašením (do 15. V.).
Při výsadbě krytokořenných výpěstků mohou být výsadby realizovány téměř celoročně,
pokud není zamrzlá půda. Vysazovat krytokořenný sadební materiál není vhodné také při
vysokých teplotách.
Při realizaci vlastní výsadby by měly být dodrženy zásady výsadby dřevin, neopomenout
jejich správné ukotvení a následnou rozvojovou a udržovací péči.
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Při průchodu záměru podél písníku „Malá Borovinka“ realizovat opěrnou zeď místu násypu
tak, aby nedošlo k zásahu do vodní plochy a aby bylo možno obnovit břehovou zeleň.
V rámci dokumentace pro stavební řízení provést podrobnou inventarizaci porostů přímo
dotčených stavebními pracemi po zaměření, se stanovením priorit ochrany a náhrady dřevin.
Náhradní výsadby směrovat do prostoru vegetačních úprav záměru.
Zpracovat projekt vegetačních úprav, který bude respektovat závěry zpracovaného
dendrologického průzkumu. Počítá se s přiměřenou náhradou kácených dřevin – cca 637
jedinců dřevin a přiměřenou a odpovídající náhradu dotčených keřů.
V rámci projektu vegetačních úprav řešit osázení nově vzniklých ploch rostlinami druhově a
stanovištně vhodných na osazované lokality. Základem výsadeb by měly být původní
rostlinné druhy prokázané průzkumem lokality.
V úseku ulice Pardubická SZ od silnice “U křížku“ zachovat a nepoškodit vzrostlou lípu (Tilia
platyphyllos) s naměřeným obvodem kmene ve výšce 130 cm nad zemí cca 300 cm.

ÚSES
Převést biokoridor podél Labského náhonu dostatečným prostupem pod silnicí – min. šířka
25 m.
V prostoru křížení s Malým Labským náhonem minimalizovat vliv na PUPFL a doprovodnou
zeleň toku, manipulační pás snížit na nejmenší technicky možnou míru. Napojení MUK
Temešvár řešit s ohledem na minimalizaci záboru stávající zeleně.
Zpracovat projekt vegetačních úprav, který bude respektovat závěry zpracovaného
dendrologického průzkumu. Počítá se s přiměřenou náhradou kácených dřevin – cca 637
jedinců dřevin a přiměřenou a odpovídající náhradu dotčených keřů.

Dřeviny
Na základě požadavku ČIŽP se uvádí povinnosti dle §8 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny:
Povolení ke kácení dřevin
(1) Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, není-li dále stanoveno jinak.
Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin.
Povolení ke kácení dřevin na silničních pozemcích může orgán ochrany přírody vydat jen po dohodě
se silničním správním úřadem6).
(2) Povolení není třeba ke kácení dřevin z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů nebo
při provádění výchovné probírky porostů, při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních
toků, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy
prováděném při provozování těchto soustav, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení pro
rozvod tepelné energie prováděném při provozování těchto zařízení, k odstraňování dřevin za účelem
zajištění provozuschopnosti železniční dráhy nebo zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy na
této dráze6b) a z důvodů zdravotních, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak. Kácení z těchto důvodů
musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody, který je může
pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin; v případě
odstraňování dřevin za účelem zajištění provozuschopnosti železniční dráhy nebo zajištění plynulé a
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bezpečné drážní dopravy na této dráze tak může učinit jen na základě závazného stanoviska drážního
správního úřadu.
(3) Povolení není třeba ke kácení dřevin se stanovenou velikostí, popřípadě jinou charakteristikou.
Tuto velikost, popřípadě jinou charakteristiku stanoví Ministerstvo životního prostředí obecně
závazným právním předpisem.
(4) Povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či
zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí
je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení.
(5) Ministerstvo životního prostředí stanoví prováděcím právním předpisem nedovolené zásahy do
dřevin, které jsou v rozporu s požadavky na jejich ochranu, náležitosti žádosti o povolení kácení dřevin
rostoucích mimo les, náležitosti oznámení o kácení dřevin a období, ve kterém se kácení dřevin
zpravidla provádí.
(6) Ke kácení dřevin pro účely stavebního záměru povolovaného v územním řízení, v územním řízení
s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném
územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí je nezbytné závazné stanovisko
orgánu ochrany přírody. Toto závazné stanovisko vydává orgán ochrany přírody příslušný k povolení
kácení dřevin. Povolení kácení dřevin, včetně uložení přiměřené náhradní výsadby, je-li v závazném
stanovisku orgánu ochrany přírody stanovena, vydává stavební úřad a je součástí výrokové části
rozhodnutí v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném
územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na
životní prostředí. Odstavce 1 až 5 a § 9 se použijí pro kácení dřevin pro účely stavebního záměru
povolovaného v řízeních podle věty první obdobně.

Při průchodu záměru podél písníku „Malá Borovinka“ realizovat opěrnou zeď místu násypu
tak, aby nedošlo k zásahu do vodní plochy a aby bylo možno obnovit břehovou zeleň.
V rámci dokumentace pro stavební řízení provést podrobnou inventarizaci porostů přímo
dotčených stavebními pracemi po zaměření, se stanovením priorit ochrany a náhrady dřevin.
Náhradní výsadby směrovat do prostoru vegetačních úprav záměru.
Zpracovat projekt vegetačních úprav, který bude respektovat závěry zpracovaného
dendrologického průzkumu. Počítá se s přiměřenou náhradou kácených dřevin – cca 637
jedinců dřevin a přiměřenou a odpovídající náhradu dotčených keřů.
V rámci projektu vegetačních úprav řešit osázení nově vzniklých ploch rostlinami druhově a
stanovištně vhodných na osazované lokality. Základem výsadeb by měly být původní
rostlinné druhy prokázané průzkumem lokality.
Ve fázi výstavby respektovat ČSN DIN 18920 k zajištění ochrany stromů, porostů a ploch pro
vegetaci při stavebních činnostech.
Veškerá zařízení staveniště navrhnout a realizovat s ohledem na lokalizaci mimolesních
porostů dřevin.
Jednoznačně prokázat a doložit nezbytně nutný rozsah kácení v rámci přípravy území na
základě toho, že v rámci prováděcí projektové dokumentace stavby po zaměření porostů
dřevin bude navrženo jen minimální kácení v prostoru záboru v rozsahu minimálního
manipulačního pásu.
V úseku ulice Pardubická SZ od silnice “U křížku“ zachovat a nepoškodit vzrostlou lípu (Tilia
platyphyllos) s naměřeným obvodem kmene ve výšce 130 cm nad zemí cca 300 cm.
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Důsledně rekultivovat v rámci závěrečných úprav území (sadových úprav) všechny plochy
zasažené stavebními pracemi z důvodu prevence ruderalizace území a šíření alergenních
plevelů a invazních rostlin.

Krajina
Na základě požadavku ČIŽP se uvádí povinnosti dle §12 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny:
Ochrana krajinného rázu a přírodní park
(1) Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého

místa či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy
do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s
ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních
dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině.
(2) K umisťování a povolování staveb, jakož i jiným činnostem, které by mohly snížit nebo

změnit krajinný ráz, je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody. Podrobnosti ochrany
krajinného rázu může stanovit ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním
předpisem.
(3) K ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a přírodními

hodnotami, který není zvláště chráněn podle části třetí tohoto zákona, může orgán ochrany
přírody zřídit obecně závazným právním předpisem přírodní park a stanovit omezení
takového využití území, které by znamenalo zničení, poškození nebo rušení stavu tohoto
území.
(4) Krajinný ráz se neposuzuje v zastavěném území a v zastavitelných plochách, pro které je

územním plánem nebo regulačním plánem stanoveno plošné a prostorové uspořádání a
podmínky ochrany krajinného rázu dohodnuté s orgánem ochrany přírody9a).
) § 43 odst. 1 a § 61 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon).
9a

Archeologické památky
Provést předběžné archeologické průzkumy na trase budoucí komunikace tak, aby bylo
možné postupne zpřesnit časové aj. nároky na archeologický výzkum. Navrhujeme tyto
práce rozvrhnout do následujících etap:
V etapě první se jedná o
a) průzkum trasy silnice pomocí intensivních povrchový sběrů (možné realizovat na
podzim a na jare)
b) letecký průzkum trasy dálnice („letecká archeologie“ )
c) v případe realizace inženýrsko-geologických pruzkumů provést archeologický
dohled na těchto průzkumech.
V druhé etapě realizovat sondáže na předem vybraných lokalitách („rýhování“ pomocí
mechanizace) a následný výzkum.
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Ve třetí etapě provést predstihový záchranný archeologický výzkum na lokalitách s
pozitivními nálezy zjištenými ve druhé etapě.
Viniční sloup Panny Marie v prostoru MUK Plačická zachovat a v rámci vegetačních úprav
vhodně začlenit do krajiny.
Pro fázi výstavby:
Ovzduší
Dodavatel stavby zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek, především v průběhu zemních
prací.
Zásoby sypkých hmot v průběhu výstavby budou minimalizovány.
V případě nepříznivých klimatických podmínek v průběhu výstavby provádět skrápění plochy
staveniště.
Při skrývce, manipulaci se suchými substráty a při dopravě je třeba vhodnými technickými
opatřeními (skrápění, zatravnění dočasných skládek zemin, zaplachtování přepravních
vozidel) minimalizovat sekundární prašnost.

Hluk
Při výstavbě budou respektovány požadavky nařízení vlády č. 272/2011 Sb., tj. zejména
omezení hlučných prací na dobu od 7 do 21 hod a respektování hlukových limitů pro
stavební práce dle uvedeného nařízení.

Půda
Během výstavby musí být sejmuta ornice a podorniční vrstva. Tyto budou využity v dalších
fázích výstavby k rekultivacím zářezů, násypů a dočasně zabraných ploch, resp. s nimi bude
naloženo v souladu s rozhodnutím příslušného orgánu ochrany zemědělského půdního
fondu.
Odkryté plochy musí být rekultivovány co nejrychleji, aby nedocházelo ke zbytečným
erozním projevům a související prašnosti a splachům horninových materiálů do vodotečí.
Stavební práce a další práce narušující stávající terén přímo v lesních porostech nebo
v jejich těsném sousedství musí být provedeny s ohledem na zachování stability lesního
porostu. V této souvislosti je nutné postupovat tak, aby nedošlo k odstranění nebo poškození
kosterních kořenů s průměrem přesahujícím 2cm.
Dočasné zábory (např. pro uskladnění stavebního materiálu a zeminy z výkopů) je nezbytné
umisťovat mimo pozemky určené k plnění funkcí lesa.

Odpady
V rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých
v procesu výstavby (evidence odpadů) a doložit způsob jejich likvidace.
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V případě potvrzení přítomnosti nebezpečných odpadů, látek škodlivých vodám a nadlimitně
znečištěných zemin v prostoru stavby postupovat dle návrhu jejich bezpečné stabilizace na
místě, resp. dle návrhu pro odstranění nebezpečných odpadů, látek škodlivých vodám a
nadlimitně znečištěných zemin v souladu s legislativou odpadového hospodářství a
legislativou ochrany vod dle požadavků příslušných orgánů státní správy (odpady a ochrana
vod).
Voda
Všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi musí být v dokonalém
technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných úkapů ropných
látek; v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina
neprodleně odstraněna a uložena na lokalitě určené k těmto účelům.
Vegetační úpravy
Provést osázení nově vzniklých ploch rostlinami druhově a stanovištně vhodných na
osazované lokality. Základem výsadeb by měly být původní rostlinné druhy prokázané
průzkumem lokality.
V průběhu výstavby provádět monitoring a případnou likvidaci expanzních druhů rostlin.
Jedná se především o náspy, náspy v kontaktu s vodními toky a vodními plochami. Doba
monitoringu a případné potlačování jedinců expanzivních rostlin je minimálně 3 roky od
ukončení stavby.
Důsledně rekultivovat v rámci závěrečných úprav území (sadových úprav) všechny plochy
zasažené stavebními pracemi z důvodu prevence ruderalizace území a šíření alergenních
plevelů a invazních rostlin.
Ochrana přírody
Pro období výstavby zajistit funkci ekologického dozoru na stavbě.
Pro fázi provozu:
Ve zkušebním provozu stavby provést kontrolní měření hluku z dopravy v chráněném
venkovním prostoru staveb referenčních bodů v souladu s hlukovou studií v denní i v noční
době.

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
V době zpracování dokumentace nebyly zpracovateli známy oficiální termíny zahájení a
dokončení oznamovaného záměru.
Z podkladové technické studie lze odvodit následující orientační termíny:
Průvodní zpráva udává návrhové intenzity dopravy mj. k roku 2034, kde se uvádí, že je to
temín 4 roky po uvedení do provozu. Dále se zde uvádí, že doba výstavby by měla trvat 3
roky. Z toho lze odvodit, že zahájení realizace se předpokládá v roce 2027 a uvedení do
provozu v roce 2030.
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B.I.8. Výčet dotčených územních samosprávných celků
Kraj:
Královéhradecký
Obec: Hradec Králové, Stěžery

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 9a odst. 3 a správních orgánů,
které budou tato rozhodnutí vydávat
Dle zák. č. 100/2001 Sb. se jedná o rozhodnutí a správní úřady pro následující návazující
řízení:
1. územní řízení,
2. stavební řízení,
3. společné územní a stavební řízení,
4. opakované stavební řízení,
5. řízení o dodatečném povolení stavby,
6. řízení o povolení hornické činnosti,
7. řízení o stanovení dobývacího prostoru,
8. řízení o povolení činnosti prováděné hornickým způsobem,
9. řízení o povolení k nakládání s povrchovými a podzemními vodami,
10. řízení o vydání integrovaného povolení,
11. řízení o vydání povolení provozu stacionárního zdroje,
12. řízení o vydání souhlasu k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo

výkupu odpadů,
13. řízení, v němž se vydává rozhodnutí nezbytné pro uskutečnění záměru, není-li vedeno

žádné z řízení podle bodů 1 až 12, a
14. řízení o změně rozhodnutí vydaného v řízeních podle bodů 1 až 13 k dosud

nepovolenému záměru nebo jeho části či etapě, má-li dojít ke změně podmínek rozhodnutí,
které byly převzaty ze stanoviska.
V tomto případě půjde zejména o:
Územní rozhodnutí

- příslušný stavební úřad

Stavební povolení

- příslušný stavební úřad

Dále bude potřeba získat (mimo jiné):
- Závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku podle § 4 odst. 2
zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění
- Rozhodnutí o kácení dřevin dle § 8 zák.č. 114/1992 Sb., v platném znění
- Výjimky z podmínek ochrany některých zvláště chráněných druhů živočichů dle zák.
č. 114/1992 Sb., v platném znění
- Vodoprávní souhlas podle §17 vodního zákona č.254/2001 Sb. v platném znění
(souhlas ke stavbě v OP vodních zdrojů, souhlas ke stavbám a zařízením na
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pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků nebo na pozemcích s
takovými pozemky sousedících, pokud tyto stavby ovlivní vodní poměry, souhlas ke
stavbám v záplavových územích)
Souhlas s odnětím ze ZPF dle zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF a vyhlášky č.
13/1994
Souhlas pro zásah do krajinného rázu (§12, Zákon č. 114/1992 Sb. v platném znění,
o ochraně přírody a krajiny) místně příslušné - OÚ s přenesenou působností
Souhlas s odnětím z PUPFL a pro dotčení pozemků plnící funkci lesa podle zákona
č. 289/1995 o lesích
Souhlas dle §14 odst.2) zákona č. 289/1995 Sb. pro práci na pozemcích ve
vzdálenosti 50 m od lesa

B.II. Údaje o vstupech (zejména pro výstavbu a provoz)
B.II.1. Půda (například druh, třída ochrany, velikost záboru)
Realizace uvažovaného záměru si vyžádá zábor cca 230 300 m2 zemědělské půdy
v následujících BPEJ a třídách ochrany:

BPEJ

tř. ochrany

3.56.00

1

3.56.00

1

3.56.00

1

3.56.00

1

3.56.00

1

3.56.00

1

3.10.10

2

3.10.10

2

3.10.10

2

3.10.10

2

3.58.00

2

3.58.00

2

3.58.00

2

3.58.00

2

3.58.00

2

3.05.01

3

3.13.00

3

3.13.00

3

3.13.00

3

m2

tř. ochrany m2

%

43 487

18.9

94 072

40.8

5 695
2 115
25 384
1 139
4 271
4 882
508
3 051
3 254
18 550
8 136
12 773
1 017
10 170
36 612
5 500
2 115
20 340
2 034
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3.13.00

3

3.13.00

3

3.13.10

3

3.21.10

4

3.21.10

4

3.22.10

4

Celkem

1 017
2 034
2 750

35 790

15.5

6 102

56 952

24.7

230 300

230 300

100

36 612
14 238

Realizace záměru se přibližuje k PUPFL v prostoru křížení s Malým Labským náhonem.
Lesní pozemky v prostoru křížení s Malým Labským náhonem – dle KN

Jedná se o 2 lesní pozemky – p.č. 81 a 1687, které se přibližují k záměru. Jedná se o plochu
lesů hospodářských – LH. Dle výkresu situace může dojít k záboru PUPFL (č. 1687)
v rozsahu cca 20 m2. Ovšem vzhledem ke schematickému zákresu situace, lze spíše
předpokládat, že ve skutečnosti bude přemostění Malého Labskéno Náhonu provedeno
v místě jeho toku a potom pravděpodobně k záboru PUPFL vůbec nedojde, resp. bude
záležet na technologii výstavby, zda se tohoto pozemku vůbec dotkne.
V OP lesa do 50m od lesa bude dotčeno cca 4 923 m2 PUPFL na výše uvedených p.č.
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Ostatní pozemky porostlé dřevinami, které záměr zasahuje nebo se k nim přibližuje na 50 a
méně metrů patří k druhu pozemku trvalý travní porost, ostatní plocha – neplodná půda nebo
ostatní plocha - komunikace.
Dotčená ochranná pásma
Ochranná pásma zvláště chráněných území přírody nejsou polohou posuzovaného záměru
dotčena.
Z hlediska ochrany nerostných surovin není v zájmovém prostoru, ani v nejbližším okolí
evidováno chráněné ložiskové území (CHLÚ) stanovené pro ochranu ať již vyhrazených, či
nevyhrazených nerostů.
Nejčetněji dotčenými ochrannými pásmy budou především ochranná pásma velmi četných
inženýrských sítí, jejichž detailní průběhy nejsou v této fázi zpracování projektové
dokumentace zcela známy.
V předmětném území se nenachází žádná chráněná oblast přirozené akumulace vod.

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

výrobu betonových a maltových směsí

−

kropení betonů během tuhnutí

−

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

−

očistu vozidel a stavebních strojů

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

B.II.3. Ostatní přírodní zdroje (například surovinové zdroje)
Suroviny pro výstavbu
Pro výstavbu přeložky se předpokládá spotřeba následujících surovinových zdrojů:
-

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

-

živičný kryt vozovky
Zdrojem bude obalovna dodavatelské organizace.

-

železo pro armatury, svodidla, sloupy, apod.

-

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

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

Suroviny pro provoz
V celé délce uvažovaného záměru bude zřízeno veřejné osvětlení.
Spotřeba elektrické energie pro osvětlení není v této fázi přípravy známa.

B.II.4. Energetické zdroje (například druh, zdroj, spotřeba)
Elektrická energie potřebná při výstavbě
Její množství není v této fázi přípravy známo. Energie pro výrobu stavebních prvků bude
čerpána z veřejné sítě. Pokud bude potřeba malé množství el. energie při výstavbě, tak bude
jejím zdrojem malá přenosná elektrocentrála nebo bude také čerpána z veřejné sítě.
V celé délce trasy Jižní spojky bude navrženo veřejné osvětlení. Veřejné osvětlení hlavní
trasy bude umístěno za svodidlem v nezpevněné krajnici po obou stranách trasy. Stožáry
veřejného osvětlení budou umístěny za pracovní šířku svodidla. Křižovatky budou vybaveny
taktéž veřejným osvětlením.
Dále je uvažováno s výstavbou kamerového systému. Dohledové kamery budou umístěny v
křižovatkách na sloupech veřejného osvětlení. Kamery budou otočné a sklopné, rovněž
vybaveny zoomem. Signál z kamer bude k příslušnému správci šířen bezdrátově.
Tato zařízení budou zásobována el. energií z veřejné sítě.
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B.II.5. Biologická rozmanitost
V rámci záměru jsou požadována opatření k obnově a rozvíjení zelené a modré
infrastruktury, která bude vlivem realizace záměru dočasně redukována nebo ovlivněna.
Jedná se například o realizaci vegetační úprav podél celého záměru, zejména na svazích
násypů se zastoupením dřevin s vysokým mimoprodukčním efektem.
Dále se jedná se např. o vybudování retenčních prostorů, které by zdržely srážkovou vodu
před jejím zaústěním do recipientu. V neposlední řadě jsou stanoveny podmínky pro
zamezení šíření invazivních druhů a ochranu zvláště chráněných druhů živočichů.
Identifikace nepůvodních druhů včetně cest jejich šíření a trendech výskytu.
Zoologie
V blízkosti trasy záměru byly zjištěny dva druhy nepůvodních živočichů
Savec nutrie říční.(Myocaster coypus). Migrace v území probíhá především vodním
prostředím. Druh se v současné době šíří velmi rychle a lze konstatovat, že populace je
v širším okolí záměru velmi vitální.
Ryba slunečnice pestrá (Lepomis gibbosus). Migrace vázána na vodní prostedí. Druh je
vázán na specifické podmínky vytěžených písníků v okolí záměru. Není natolik vitální, aby
mohl následovat expanzivní střevličku východní. Nelze předpokládat, že by došlo k jejímu
nekontrolavatelnému šíření
Realizace záměru nebude mít vliv na jejich případné šíření.
Botanika
Acer negundo L.

České jméno druhu
javor jasanolistý

Acer pseudoplatanus L. cv. “Atropurpureum“

javor klen

Aesculus hippocastanum L.

jírovec maďál

Cotoneaster spp.

skalník

Echinocystis lobata (Michx.) Torr. et Gray

štětinec laločnatý

Fortsythia x intermedia Zabel

zlatice prostřední

Helianthus tuberosus L.

slunečnice topinambur

Impatiens glandulifera Royle

netýkavka žlaznatá

Impatiens parviflora DC

netýkavka malokvětá

Juglans regia L.

ořech královský

Malus domestica Borkh.

jabloň domácí

Picea pungens Engelm.

smrk pichlavý

Druh
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Populus nigra cv. "Italica"

topol černý

Populus x canadensis Moench

topol kanadský

Populus x canadensis Moench cv. "Serotina"

topol kanadský

Prunus domestica L.

slivoň švestka (švestka)

Pyrus communis L.
Quercus rubra L.

hrušeň obecná
dub červený

Reynoutria japonica Houtt. s. str.

křídlatka japonská

Rhus hirta (L.) Sudw.
Ribes nigrum L.

škumpa orobincová
rybíz černý

Ribes rubrum L.

rybíz červený

Robinia pseudacacia L.
Solanum tuberosum L.
Solidago canadensis L.
Solidago gigantea Ait.

trnovník akát
lilek brambor
zlatobýl kanadský
zlatobýl obrovský

Spiraea x van houttei (Briot) Zabel

tavolník van Houteův

Symphoricarpos albus (L.) Blake

pámelník bílý

Syringa vulgaris L.
Thuja occidentalis L.
Thuja spp.

šeřík obecný
zerav západní (túje)
zerav (túje)

(meruzalka červená)

Zhodnocení únosného zatížení (kritická úroveň pro zachování biologické rozmanitosti)
Kritická úroveň únosného zatížení je detekována stavem populace zvláště chráněného druhu
strakapoud prostřední (Dendrocopos medius). Druh v území je vázán na vrcholová sukcesní
stadia nelesní zeleně. Druh vykazuje vysokou mobilitu a velmi rychle reaguje na kvalitu
hnízdního biotopu. Pokud dochází k poškození hnízdního biotopu, dochází velmi rychle
k opuštění lokality uvedeným druhem. Jeho přítomnost na lokalitě tedy bude indikostav vat
dochovalosti lokality
Vzhledem k tomu, že ostatní složení fauny je v jednotlivých skupinách poměrně vyrovnané,
lze předpokládat, že hodnotu Simpsonova indexu bude ovlivňovat právě přítomnost a
vyrovnanost sledovaného druhu (Begon a kol. 1997). Také počty jednotlivých druhů
v populacích území se jeví jako vyrovnané. Potom právě uvedený cenný druh, jehož denzita
kolísá v závislosti na sukcesním stadiu ekosystému je klíčový pro druhového bohatství
v území. Přítomnost druhu prakticky nelze ovlivnit jinými prostředky, kromě přirozené
sukcese ekosystému. Proto považujeme uvedený druh a jeho přítomnost za limitující pro
hodnocení únosného zatížení rozmanitosti fauny v území dotčené záměrem.
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B.II.6. Nároky na dopravní
souvisejících staveb)

a

jinou

infrastrukturu

(například

potřeba

V rámci výstavby Jižní spojky dojde k přerušení třech místních komunikací, které je nutné
přeložit.
Ve staničení km 1,620 trasa jižní spojky protíná místní účelovou komunikaci, která slouží pro
obsluhu areálů s odpadovým hospodářstvím. Jedná se o komunikaci šířky cca 6 m s
povrchem ze silničních panelů. Situačně je přeložka vedena před vjezdem do areálu
odpadového hospodářství vlevo (ve směru jízdy od Pardubické ulice). Přeložená komunikace
vede severním směrem podél železniční traťě č. 020 a společně s tratí podchází pod Jižní
spojkou. Po cca 300 m se přeložka stáčí vpravo a napojuje se na stávající komunikaci.
Celková délka přeložky je 414 m.
Ve staničení km 2,270 trasa Jižní spojky kříží místní komunikaci Borovinka. Výstavbou tělesa
komunikace dojde k přerušení komunikace. V blízkosti tohoto křížení se nenachází žádný
mostní objekt, z tohoto důvodu bude v km 2,245 mostní objekt zbudován. Přeložka místní
komunikace je z důvodu zlepšení úhlu křížení obou komunikací což vede ke snížení délky
mostního objektu. Celková délka přeložky je cca 441 m, šířka komunikace je 7,50 m.
Ve staničení km 2,890 trasa Jižní spojky kříží účelovou komunikaci, která spojuje ulici Na
Rybárně a areál hypermarketu Tesco. Jedná se o zpevněnou komunikaci s asfaltovým
povrchem v šířce 3,0 a 6,0 m. Z jihu od areálu Tesca je komunikace označena jako stezky
pro pěší a cyklisty, ze severu je označena značkou zákaz vjezdu. Přeložka je navržena v
šířce 5 m (2m stezka pro pěší a 3 m stezka pro cyklisty). Délka přeložky je 561 m a vede z
ulice Na Rybárně k areálu hypermarketu Tesco. Trasu Jižní spojky podchází podchodem,
který bude zbudován z prefabrikovaných dílců.
Součástí stavby Jižní spojky je i výstavba nového vodovodu – propojení vodovodní sítě.
Vodovod bude napojen na stávající vodovod DN 300 v Pardubické, dále povede podél jižní
spojky – vlevo ve směru staničení podél paty svahu v souběhu s navrhovanou jednotnou
stokou. Vodovod bude ukončen napojením na stávající vodovod DN 600 v OK Hradubická.
Vodovod na své trase 2 x kříží trať ČD, podchody pod tratí budou provedeny pomocí
protlaků, vodovod bude uložen v chráničkách DN 600. Na jedné straně podchodů budou
vybudovány armaturní šachty. Vodovod bude realizován z vodovodního potrubí TLT DN 300.
Provozovatelem bude společnost VAK Hradec Králové
Stavba bude provedena při zachování provozu na stávajících silnicích. Rozhodující objem
prací bude proveden v trase záměru a provoz na stávajících komunikacích bude omezován
v nezbytné míře při napojování na stávající síť.
Při výstavbě mostních objektů a nadjezdů bude provoz na stávajících komunikacích omezen
na nezbytně nutnou dobu.
Po celou dobu výstavby a po uvedení záměru do provozu bude zajištěn přístup k objektům a
pozemkům.
Trasy staveništní dopravy
V době výstavby bude přístup na stavební pozemek zajišťován v maximální možné míře po
stávajících veřejných komunikacích (zpevněných i nezpevněných). Tyto komunikace budou
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doplněny staveništními cestami, které budou sloužit pouze po dobu výstavby. Po dokončení
výstavby budou tyto komunikace zcela odstraněny a terén bude uveden do původního stavu.
Příjezdy na stavební pozemek
Příjezdy na stavební pozemky jsou zejména v úseku Temešváru poměrně komplikované,
neboť příjezd na staveniště skrz zastavěné území po stávajících komunikacích je nevhodný,
rovněž tak příjezd po ulici Borovinka od Březhradu. Příjezdů na staveniště bude několik
podle návaznosti na stávající kapacitní komunikace.
Pro úsek Kutnohorská ↔ Pardubická budou hlavní přístupové trasy z obou těchto
komunikací, které mají dostatečnou kapacitu a šířkové uspořádání. Z ulice Kutnohorská
bude nový vjezd napojen na okružní křižovatku, z ulice Pardubická bude vjezd na staveniště
stávající polní cestou.
Pro úsek Pardubická ↔ železniční trať č.031 (Pardubická trať) se navrhuje příjezd opět z
ulice Pardubická, a to po stávající příjezdové komunikaci k betonárce a k areálu tříděného
odpadu.
Pro úsek Hradubická ↔ trať č. 031 se navrhuje příjezd z ulice Hradubická. Jedna možnost je
stávajícím zpevněným sjezdem v místě zvýšeného horkovodního potrubí (pouze pravé
odbočení a připojení). Další možnost je z křižovatky Hradubická x Jungmannova – křižovatka
řízena SSZ, kde jsou povoleny všechny křižovatkové pohyby.

B.III. Údaje o výstupech (zejména pro výstavbu a provoz)
B.III.1.Znečištění ovzduší, vody, půdy a půdního podloží (například přehled
zdrojů znečišťování, druh a množství emitovaných znečisťujících látek,
způsoby a účinnost zachycování znečišťujících látek)
B.III.1.1. Znečištění ovzduší
Hlavní zdroje znečištění ovzduší
Ve fázi výstavby
1.1

Zemní práce během výstavby - skrývky, zářezy, násypy,

1.2

Dočasné skládky sypkých materiálů během výstavby,

1.3

Emise výfukových plynů stavebních mechanismů na stavbě.

1.4

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

Jedná se o běžné zdroje znečištění ovzduší, které působí při jakékoli stavební činnosti.
Množství emitovaných škodlivin
Vzhledem k charakteru zdroje, současné fázi projektové přípravy a nemožnosti určit
klimatické období, ve kterém budou plošné zdroje existovat nelze množství emitovaných
škodlivin stanovit.
V každém případě je nutno během výstavby všechny plošné zdroje chránit před vznikem
nadměrné prašnosti vhodným způsobem - např. skrápěním.
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Ve fázi provozu
Pro zpracování rozptylové studie jsme vycházeli z emisních limitů stanovených legislativou a
emisních faktorů automobilové dopravy stanovených MŽP (Mefa 13).
Výpočet rozptylové studie byl proveden pro následující látky:
NO2
Suspendované částice PM10
PM2,5
Benzen
Benzo(a)pyren
Hlavní liniové zdroje znečištění ovzduší:
Pro zpracování studie jsme vycházeli z následujících údajů (I/11 – I/37 Jižní spojka Hradec
Králové - aktualizace technického řešení s technicko - ekonomickým porovnáním variant a
vypracování záměru projektu, AF-CITYPLAN s.r.o.. 2014).
Očekávané intenzity automobilové dopravy pro rok 2040:
Intenzity na Jižní spojce 10 let po zprovoznění stavby- rok 2040 - voz/24h
Úsek

Celkem

Osobních

Nákladních

křižovatka Kukleny -křižovatka Bláhovka

35 340

33 919

1 421

křižovatka Bláhovka - MÚK Pardubická

25 036

24 149

887

MÚK Pardubická - křižovatka Temešvár

25 932

25 263

670

křižovatka Temešvár - křižovatka
Hradubická

27 944

27 014

930

Provozem na uvažovaném záměru budou vznikat následující emise (dle Mefa 13):
Přehled emisí z dopravy (rok 2040)
Látka

PM10

PM2,5

NO2

Benzen

BaP

g/s/m
křižovatka Kukleny -křižovatka
Bláhovka

1,97E-05

křižovatka Bláhovka - MÚK
Pardubická

1,15E-05

6,82E-06

7,68E-07

1,18E-09

1,39E-05

8,16E-06

4,83E-06

5,44E-07

8,34E-10

MÚK Pardubická - křižovatka
Temešvár

1,44E-05

8,45E-06

5,00E-06

5,64E-07

8,64E-10

křižovatka Temešvár - křižovatka
Hradubická

1,55E-05

9,11E-06

5,39E-06

6,07E-07

9,31E-10
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B.III.1.2. Znečištění vody
Výstavba a provoz uvažovaného záměru nesouvisí s možností úniku látek, které by mohly
znamenat významné znečištění vodního prostředí. Vlastní provoz je dostatečně zabezpečen
vzhledem k území. Znečištěné dešťové vody ze silničního tělesa budou zachyceny v
silničních příkopech a odváděny do kanalizace a přes retenční nádrž do vodoteče – řeka
Labe.
Při kontaktu srážkové vody s vozovkou dochází k přestupu znečišťujících látek z vozovky do
srážkové vody, takže tyto vody jsou znečištěné. Z kontaminantů jsou nejdůležitější chloridy z
posypových solí a ropné látky z úkapů vozidel. Chloridy se vyskytují prakticky jen v zimním
období, ropné látky z úkapů po celý rok.
Konkrétní projekt odvodnění komunikace bude zpracován v dalších stupních přípravy stavby
a musí zaručovat, že odpadní vody vypouštěné do prostředí budou splňovat příslušné
hodnoty přípustného znečištění (zejména obsahu NEL, chloridů, NL).
B.III.1.3. Znečištění půdy a půdního podloží
V rámci stavby by mohlo dojít ke znečištění půdy pouze v případě havarijního stavu
souvisejícího s provozem dopravy. V tomto případě budou učiněna okamžitá opatření.
Během výstavby je dále nutné dodržovat podmínky pro minimalizaci rizika znečištění
horninového prostředí a podzemních vod. Mimo jiné je třeba udržovat dokonalý stav
mechanizace používané při výstavbě, používat inertních neznečištěných materiálů do násypů,
maximálně zkrátit dobu mezi odtěžením ornice a uložením násypů a v průběhu stavby vyloučit
odtok splachových vod ze staveniště.
Dále bude věnována zvýšená pozornost technickému stavu dopravních a stavebních
mechanismů z hlediska jejich ekologické nezávadnosti a v tomto směru budou realizovány
jejich pravidelné kontroly. V prostoru stavby se nesmí skladovat pohonné hmoty a maziva.
Nutnou manipulaci s nimi je třeba omezit na minimum. V případě úniku látek ropného původu
je nutné neprodleně zahájit sanační práce a s kontaminovanou zeminou i vodou zacházet v
souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a souvisejících právních
předpisech.

B.III.2. Odpadní vody (například přehled zdrojů odpadních vod, množství
odpadních vod a místo vypouštění, vypouštěné znečištění, čisticí
zařízení a jejich účinnost)
Splachové dešťové vody
Pro zlepšení hydrogeologických poměrů do budoucna lze doporučit vsakování srážkových
vod do štěrkopískových vrstev, případně zpomalení jejich odtoku do řeky, s přihlédnutím na
vliv chloridů ze zimních posypových směsí tak, aby nebyla zhoršena jejich jakost.
V rámci další části projektové přípravy bude řešen systém srážkových vod na základě
hydrotechnických výpočtů s přihlédnutím k potenciální změně klimatu.
Pro odvodnění komunikací můýe být z větší části zvolen způsob pomocí klasické středové
kanalizace a odvodňovacího žlábku s vpustmi. Před vyústěním dešťových sběračů budou
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navrženy havarijní objekty – dešťová usazovací nádrž s koalescenčním odlučovačem
ropných látek a trubní nebo povrchová retenční nádrž.

Hydrotechnický výpočet
Hydrotechnický výpočet je navržen dle TNV 75 9011.
Odtokové součinitele:
Dle TP 83 (Odvodnění pozemních komunikací) se pro komunikace užívá parametrů dle ČSN
736101 (Projektování silnic a dálnic), tj. včetně odtokového součinitele, to znamená pro
zpevněné plochy 0,80, pro nezpevněné (střední pás, svahy příkopů) 0,15.
Návrhová hodnota intenzity deště:
Pro návrh stok byla použita intenzita 15 minutového deště s periodicitou n = 0,5.
Pro trasu dálnice je intenzita 15 minutového deště při periodicitě n = 0,5 ….. q = 131,3 l/s *
ha
Výpočet odtoku z navrhovaného povodí:
Výpočet - vozovka:
qmax = 9,015 ha – plocha povodí vozovky ϕN = 0,8 – náhradní součinitel odtoku pro vozovku
ve sklonem 1 – 5 % imax = 131,3 l/s/ha – návrhový déšť
Q1 = qmax * ϕN * imax = 9,015 * 0,80 * 131,3 = 947 l/s
Výpočet – střední dělící pás, svahy příkopů, svahy vozovky:
qmax = 7,485 ha – plocha povodí ϕN = 0,15 – náhradní součinitel odtoku pro extravilán (zeleň
o sklonu nad 5%) imax = 131,3 l/s/ha – návrhový déšť
Q2 = qmax * ϕN * imax = 7,485 * 0,15 * 131,3 = 147 l/s
Qmax = Q1+Q2 = 947 + 147 = 1094 l/s.
Celkový odtok dešťových vod z navrhovaných komunikací v rámci
výstavby Jižní spojky je 1094 l/s.

Stanovení odtoku
Vzhledem k charakteru kanalizační soustavy (dešťová) bude navržen odtok do prostředí
přibližně ve stejném množství dešťových vod, jaké tečou z příslušného území před
výstavbou jižní spojky v současnosti.

Nejvýznamnější znečišťující látkou ve splachových dešťových vodách jsou posypové soli.
Toto znečištění vzniká pouze v zimním období. Posypové soli obsahují především chlorid
sodný (NaCl), některé druhy obsahují menší množství chloridu vápenatého (CaCl2).
Výzkumem bylo zjištěno, že z celkového množství aplikovaných solí se do vodotečí dostává
cca 30 %, zbytek je rozptýlen rozstřikem do nejbližšího okolí komunikace. Posypové soli
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neohrožují zdraví, ale působí nepříznivě na asimilační orgány rostlin (Cl-), sodné kationty pak
zhoršují vlastnosti půdy v bezprostřední blízkosti komunikací.
Dle metodiky zimní údržby komunikací se na silnicích 1. třídy v hodnoceném prostoru v
současné době při zimním posypu komunikací používá max. 20 g posypových materiálů na
1 m2, za jedno zimní období se pak aplikuje cca 1 kg posypových materiálů na 1 m2.
Většinou se používají posypové soli s obsahem 97,5 % NaCl a podlimitním obsahem těžkých
kovů. V poslední době se přechází na posypové materiály s 98,8 % NaCl.
Dále jsou splachové dešťové vody znečištěny látkami vznikajícími při provozu na pozemních
komunikacích. Těmi jsou obrus krytu vozovky, obrus pneumatik, úkapy ropných látek, ztráty
přepravovaných materiálů, obrusy brzdového obložení apod. Toto znečištění je minimální a
prakticky neměřitelné.
Splaškové odpadní vody
Splaškové odpadní vody budou vznikat během výstavby v areálech stavebních firem a
budou řešeny v rámci těchto areálů. Při zřizování dočasných zařízení staveniště v trase
přeložky je nutné osazení chemických WC.

Technologický proces, při kterém odpadní vody vznikají
Výstavba
Během výstavby bude vznikat omezené množství srážkových vod v důsledku odtoku
dešťových srážek z výstavby přeložky.
U stavebních firem budou během výstavby vznikat splaškové odpadní vody.
Provoz
Při provozu budou vznikat srážkové vody v důsledku odtoku srážkových vod ze zpevněného
povrchu vozovky.
Technologické odpadní vody
Množství těchto vod bude minimální a jejich vznik bude občasný. Jedná se např. o vody
používané při očistě vozidel a mechanismů. Vody použité při kropení betonů budou většinou
vypařeny nebo chemicky vázány.

B.III.3. Odpady (například přehled zdrojů odpadů, kategorizace a množství
odpadů, způsoby nakládání s 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
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
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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.

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

Kód způsobu
využití nebo
zneškodnění

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

Odhad
množství
(t/rok)

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

150110

N

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
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0,03

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 servisních organizacích 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,

-

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
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-

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.
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.
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-

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 emise a rezidua (například hluk a vibrace, záření, zápach, jiné
výstupy - přehled zdrojů, množství emisí, způsoby jejich omezení)
Hluk a vibrace
Výstavba
Během výstavby bude vznikat hluk z provozu stavebních mechanismů použitých při stavbě
uvažovaného záměru.
Hluk rypadel používaných při stavbách pozemních komunikací se udává mezi 80 - 95 dB(A)
ve vzdálenosti 5 m, hluk nákladních vozidel 70 - 82 dB(A) ve vzdálenosti 5 m.
Provoz
Záměr bude liniovým zdrojem hluku, který vzniká v důsledku provozu vozidel po komunikaci.
Vzhledem k tomu, že hluková problematika u tohoto typu staveb je jednou z klíčových, je
podrobně řešena v dalších částech dokumentace.
Pro zpracování dokumentace jsme vycházeli z následujících údajů (I/11 – I/37 Jižní spojka
Hradec Králové - aktualizace technického řešení s technicko - ekonomickým porovnáním
variant a vypracování záměru projektu, AF-CITYPLAN s.r.o.. 2014).
Očekávané intenzity automobilové dopravy pro rok 2040:
Intenzity na Jižní spojce 10 let po zprovoznění stavby- rok 2040 - voz/24h
Úsek

Celkem

Osobních

Nákladních

křižovatka Kukleny -křižovatka Bláhovka

35 340

33 919

1 421

křižovatka Bláhovka - MÚK Pardubická

25 036

24 149

887

MÚK Pardubická - křižovatka Temešvár

25 932

25 263

670

křižovatka Temešvár - křižovatka
Hradubická

27 944

27 014

930

Vibrace
Vibrace budou vznikat během výstavby, zejména při hutnění násypů. Za provozu
komunikace budou vznikat vibrace v důsledku jízdy vozidel.
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Vibrace se projevují max. do vzdálenosti několika desítek metrů, dosahují frekvencí 30 - 150
Hz a amplitud několika desítek µm. Dle odborné literatury a praktických zkušeností
nedochází při automobilovém provozu na moderních silnicích ke vzniku nadlimitních vibrací.
Stavba a provoz záměru nebude zdrojem nadměrných vibrací.
Záření radioaktivní, elektromagnetické
Stavba a provoz přeložky
elektromagnetického záření.

silnice

II/308

nebude

zdrojem

radioaktivního

ani

B.III.5. Doplňující údaje (například významné terénní úpravy a zásahy do
krajiny)
V prostoru MÚK Pardubická a mostů přes pražskou žel. trať a Malý Labský Náhon a dále
v prostoru přemostění ulice Červený Dvůr a pardubické žel. trati bude záměr veden na
násypu.
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ČÁST C - Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
C.1. Přehled
nejvýznamnějších environmentálních
charakteristik
dotčeného území (např. struktura a ráz krajiny, její geomorfologie a
hydrologie, určující složky flóry a fauny, části území a druhy
chráněné podle zákona o ochraně přírody a krajiny, významné
krajinné prvky, územní systém ekologické stability krajiny, zvláště
chráněná území, přírodní parky, evropsky významné lokality, ptačí
oblasti, zvláště chráněné druhy; ložiska nerostů; dále území
historického, kulturního nebo archeologického významu, území
hustě zalidněná, území zatěžovaná nad míru únosného zatížení,
staré ekologické zátěže, extrémní poměry v dotčeném území)
C.1.1. Struktura a ráz krajiny, její geomorfologie a hydrologie
Krajinným rázem se dle § 12 zákona ČNR č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů o
ochraně přírody a krajiny rozumí především přírodní, kulturní a historická charakteristika
určitého místa nebo oblasti. V zákoně jsou přímo vyjmenovány rysy či hodnoty, které mají
být chráněny před znehodnocením. Jsou to přírodní a estetické hodnoty, VKP a ZCHÚ,
kulturní dominanty, harmonické měřítko a vztahy. Celkově je možno shrnout, že v krajinném
rázu se promítne krajina, její přírodní bohatství, její obyvatelstvo, hmotný majetek a kulturní
památky.
Z textu zákona je možno odvodit, že krajinný ráz není všude stejně výrazný, neopakovatelný,
jedinečný a cenný. Krajinu, ve které jsou přítomny mimořádné a jedinečné hodnoty přírodní,
kulturní nebo estetické, je třeba chránit s větší přísností, než krajinu, ve které jsou tyto
hodnoty přítomny sporadicky nebo v ní přítomny nejsou vůbec.
K ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami
může příslušný orgán ochrany přírody a krajiny zřídit přírodní park. Trasa uvažovaného
záměru žádným přírodním parkem neprochází. Nejbližším přírodním parkem je přírodní park
Orlice na východě města Hradec Králové.
Krajina, kterou je veden uvažovaný záměr, je člověkem značně ovlivněná a pozměněná.
Díky přírodním poměrům a historickému osídlení zde převažují plochy kvalitních
zemědělských půd a průmyslové a obchodní plochy. Dále se v území projevují dopravní
stavby, zejména dvě železniční tratě. Dále vodní plochy vzniklé těžbou štěrkopísků. Říční síť
se omezuje na umělý vodní tok Malý Labský náhon – dnes již s prvky přirozeného
charakteru. Lesní porosty (převažují listnáče) se vyskytují podél Malého Labského náhonu a
v okolí písníků Borovinka a Dubina.
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Pro krajinnou scénu je typický reliéf roviny na hranici intravilánu velkoměsta s převahou
různých typů zástavby a zemědělské půdy s liniovými porosty zeleně a liniovými útvary silnic
a železnic.
Identifikovaným dotčeným krajinným celkem je široká labská niva.
V tomto krajinném celku lze definovat jediný dotčený krajinný prostor, který je od severu
ohraničen silnicí I/11 (Pražská ulice) a zástavbou Kuklen, od západu obytnou zástavbou
Plačic, od východu řekou Labe a od jihu lesními porosty okolo písníků Dubina a Borovinka a
obchodními areály (Hypertesco).
Podle geomorfologického členění ČR je zájmové území součástí celku Východolabské
tabule, zde reprezentované podcelkem Pardubickou kotlinou, konkrétně okrskem
Královéhradeckou kotlinou. Jedná se o erozní kotlinu v povodí Labe a jejích přítoků. Na
stupňovitě modelované podloží křídových slínovců byly ukládány štěrkopískové terasy,
eolické písky a spraše a v závěru také povodňové sedimenty.
Terén na předmětné lokalitě má prakticky rovinný, měkce zvlněný ráz, sklání se generelně k
východu a leží v nadmořské výšce cca 244 – 225 m n m. Nejvýše se nachází terén při
západním okraji Jižní spojky nad nivou Labe, nejníže naopak v inundačním prostoru na
pravém břehu řeky.
Výraznými morfologickými prvky v údolní nivě Labe jsou stará říční ramena, vzniklá
zaškrcením meandru při překládání toku řeky v jednotlivých erozně-akumulačních fázích. Na
prošetřované lokalitě je takovým ramenem Staré Labe, které se vlní těsně východně od
státní silnice I/37. Další množství starých říčních ramen bylo fosilizováno holocénními až
recentními povodňovými nánosy a dnes se projevují pouze mělkými průlehy a lokálními
terénními depresemi (mnohdy s povrchovým sezónním zamokřením).
Umělými morfologicky významnějšími tvary jsou deprese s vodními plochami, které se
nachází mezi železničními tratěmi na Prahu a Pardubice, a které vznikly těžbou štěrkopísku.
Některé z nich byly v minulosti zavezeny.
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C.1.2. Určující složky flóry a fauny, části území a druhy chráněné podle zákona
o ochraně přírody a krajiny
Záměr neprocháízí ani se nepřibližuje žádnému chráněnému území dle zák. č. 114/1992 Sb.
K určujícím složkám fauny patří:
Bezobratlí
batolec červený (Apatura ilia) - ohrožený
Střevlík Ullrichův (Carabus ullrichi ullrichi) - ohrožený
Obojživelníci
Ropucha obecná § ohrožený
Ropucha zelená § ohrožený
Skokan hnědý
Skokan skřehotavý § kriticky ohrožený - výskyt v blízkých vodních plochách.
V trase záměru nebylo zjištěno rozmnožiště obojživelníků. V blízkých vodních plochách se
jedná o ojedinělý výskyt. Důvodem je silná rybí obsádka ve všech vodních nádržích. Výskyt
uvedených druhů je trase záměru spíše náhodný.
Plazi
Ještěrka obecná
stanovištích.

- § silně ohrožený - běžný druh při okrajích cest, na ekotonových

Užovka obojková – § ohrožený - výskyt v litorálech vodních ploch v blízkosti záměru.
Slepýš křehký – § silně ohrožený - výskyt v souvislejších porostech vzrostlých dřevin v okolí
záměru.
Ptáci
Ptáci

Hnízdí

Potra Vyhláška Poznámka
vní
395
vazba

Kavka obecná (Corvus monedula)

-

?

Koroptev polní (Perdix perdix)

+

Krahujec obecný (Accipiter nissus)

+

§
Náhodný
zálet,
ohrožený nehnízdí, není potravně
vázaná
na
prostor
záměru
§
silně Využívá
ohrožený polních kultur

§
silně Lokalitu
navštěvuje
ohrožený náhodně, hnízdí mimo l
prostor záměru.

?
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Ledňáček říční (Alcedo athis)

Slavík
obecný
megarhynchos)

-

-

§
silně Vázaný na vodní tok,
ohrožený nehnízdí
v prostoru
záměru

(Luscinia +

+

§
Zjištěn mimo prostor
ohrožený záměru
v břehových
porostech.

Žluva hajní (Oriolus oriolus)

§
silně Vyžaduje
vzrostlou
ohrožený zeleň, v místech zásahů
záměru
do
nelesní
vzrostlé zeleně
se
vyskytuje náhodně.

Z flóry patří k určujícím složkám břehové porosty Labského náhonu.
Jedná se především o porosty druhů: ostřice Buekova (Carex buekii), svízel severní pravý
(Galium boreale subsp. Boreale) a stulík žlutý (Nuphar lutea).

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.
Křížení s VKP dle §3 zákona č. 114/1992 Sb.
Záměr kříží vodní tok Labský náhon dle §3 zákona č. 114/1992 Sb. V tomto prostoru také
zasahuje do porostu dřevin.

Labský náhon v místě křížení s Jižní spojkou
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Detail břehového porostu dřevin podél Malého Labského náhonu
Křížení s VKP dle §6 zákona č. 114/1992 Sb.
Stavba nekříží žádný registrovaný VKP dle §6 zákona č. 114/1992 Sb.

C.1.4. Územní systém ekologické stability krajiny
Podle § 3, odst. 1, písm. a) zákona je územní systém ekologické stability krajiny vzájemně
propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které
udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální systém ekologické
stability krajiny.
Území dotčené zásahem je situováno do okrajové části městské aglomerace. Jedná se
o liniovou stavbu, která protíná nebo se přibližuje ke skladebním prvkům ÚSES.
Za nejzávažnější střet je považováno křížení trasy Jižní spojky s lokálním biokoridorem LBK
č. 7 mezi lokálními biocentry LBC č. 8 a LBC č. 9 (dle generelu ÚSES). Vzhledem
k zachování prostupnosti a převedení ekologické kvality skladebního prvku ÚSES bylo
doporučeno jeho převedení pod úrovní komunikace (silnice přejde v nadjezdu), a to v šíři
prostupu biokoridoru alespoň 25 m v případě jednoho prostupu nebo 2 × 15 m v případě
dvou vedle sebe vedených prostupů. Charakteristiky a opatření jednotlivých skladebních
prvků ÚSES dotčených zásahem:
Biokoridor č. 7 (1,8,9,9a) Labský náhon 5900×50=29 ha; k. ú. Plotiště, Plácky, Kukleny,
Plačice; 2B3-4, 2AB3, 2BC3-5, 2BD3, 2AB3, 2AB5. Rameno regionálního biokoridoru RBK
Labe. Upravené koryto s travnatými břehy a doprovodnou zelení, podle břehových porostů
může být rozděleno na části: koryto bez doprovodné zeleně, s mladou výsadbou JV,
se vzrostlou břehovou zelení TP, VR, OL, BŘ, JS i s TP stromořadím pyramidálních topolů,
místy s podrostem bezu černého, hlohu a šípku. Úseky omezené zahrádkami, úsek v ČEZ
zatrubněn. Koryto toku hustě zarostlé vodními rostlinami a vlhkomilnými společenstvy.
Návrh opatření. Zachovat a obnovit přírodní ráz toku, část podél zahrádek v Kuklenách
přeložit a revitalizovat, chránit před technickými zásahy, poškozením břehových porostů,
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znečištěním. Dle možností rozšířit minimálně na 20 m. Vytvořit dle prostorových možností
plochy veřejné zeleně s dřevinnou vegetací, ochranné travnaté pásy, zachovat stávající šířku
toku, obnovit místy povrchový tok, obnova břehových porostů VR, OL, DB, JS. Vyhlásit
ochranné pásmo 20 m po obou březích se stavební uzávěrou.

ÚSES v území dotčeném zásahem. http:/mapserver.mmhk.cz

Biocentrum č. 8 (5) Za nádražím LBC cca 4,5 ha; k. ú. Kukleny; 2AB5(4). Luční
biocentrum, rozptýlená zeleň BŘ, VR, TP.
Návrh opatření. Založení parku lužního typu, nebo alespoň zachovat luční společenstvo,
umožnit kvetení a rozšiřování druhové skladby trav a květin, ponechat spontánnímu rozvoji.
Chránit před zastavěním a škodlivými vlivy.
Biocentrum č. 9 (9) Temešvár LBC 3 ha; k. ú. Plačice; 2BD3, 2BC3, 2B3. Remíz spontánně
rozrostlý (TP, OL, JS, JV, VR, bohatý podrost) na zamokřeném stanovišti, přilehlá loučka a
starý písník se zarostlými břehy (VR, JS, TP, bez černý), skupina mladšího SM. Součást
uznané bažantnice.
Návrh opatření. Bez zásahu.
V aktuálně platném územním plánu města Hradec Králové je ovšem biokoridor č. 7 v místě
záboru uvažovaného záměru přerušen a to ve větší ploše než vyžaduje aktuální záměr,
Z tohoto důvodu nedochází nikde v prostoru uvažovaného záměru k legislativnímu konfliktu
s plochami ÚSES.
Za nejzávažnější střet je považováno křížení trasy záměru s biokoridorem s dřevinným
patrem podél Malého labského náhonu. Vzhledem k zachování prostupnosti a převedení
ekologické kvality prvku systému ekologické stability doporučujeme jeho převedením pod
úrovní komunikace (silnice přejde v nadjezdu) a to v šíři prostupu biokoridoru alespoň 25 m.
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C.1.5. Zvláště chráněná území
Nejbližšími zvláště chráněnými územími jsou PP Na Plachtě a PP Roudnička a Datlík.
Hlavním důvodem ochrany v PP Na Plachtě je zoologicky a botanicky unikátní lokalita
zahrnující rybníky, písčiny, rašelinné louky, lesní porosty a rozptýlené skupiny dřevin
s množstvím ekotonových stanovišť.
Hlavním důvodem ochrany v PP Roudnička a Datlík jsou oba jmenované rybníky a přilehlé
slatinné louky.
Přírodní památka Orlice (kód ÚSOP 1495) Nařízení Královéhradeckého kraje č. 1/2018 ze
dne 11. 6. 2018, s účinností dnem 14. 7. 2018. Přírodní památka se rozkládá v okresech
Hradec Králové a Rychnov nad Kněžnou, katastrálních územích Albrechtice nad Orlicí, Běleč
nad Orlicí, Blešno, Borohrádek, Krňovice, Malšova Lhota, Malšovice u Hradce Králové,
Nepasice, Petrovice nad Orlicí, Slezské Předměstí, Svinary, Štěnkov, Štěpánovsko,
Třebechovice pod Orebem, Týniště nad Orlicí a Žďár nad Orlicí.
Rozloha přírodní památky je 595,72 ha. Ochranné pásmo přírodní památky o rozloze
49,95 ha je vyhlášeno v k. ú. Běleč nad Orlicí, Malšovice u Hradce Králové, Krňovice,
Přírodní památka byla zřízena za účelem ochrany ekosystémů. Jedná se především o různé
typy lužních lesů (měkké luhy, tvrdé luhy, jasanovo-olšové lužní porosty), vrbových křovin
(mokřadní vrbiny a vrbových křovin hlinitých a písčitých náplavů), říčních rákosin, biotopů
celé sukcesní série vázané na ramena a tůně (od variabilní makrofytní vegetace přes
různorodou nelesní mokřadní vegetaci až po biotopy s dřevinami) a různé typy luk
(od vegetace vysokých ostřic vázané na nejvlhčí stanoviště, přes aluviální psárkové louky
a střídavě vlhké bezkolencové louky až po mezofilní ovsíkové louky a ojedinělé trávníky
písčin na nejsušších místech). Z druhů byly mezi hlavní předměty ochrany zařazeny ty,
pro které byla vymezena evropsky významná lokalita Orlice a Labe. Těmi jsou bolen dravý
(Aspius aspius), klínatka rohatá (Ophiogomphus cecilia) a vydra říční (Lutra lutra).
Předmětem ochrany přírodní památky jsou také výslovně toky Tiché, Divoké a spojené Orlice
s přilehlou nivou.
Vzhledem ke vzdálenosti a charakteru záměru nelze předpokládat vliv záměru na uvedená
nejbližší zvláště chráněná území.
Z hlediska ochrany nerostných surovin není v zájmovém prostoru, ani v nejbližším okolí
evidováno chráněné ložiskové území (CHLÚ) stanovené pro ochranu ať již vyhrazených, či
nevyhrazených nerostů.
V předmětném území se nenachází žádná chráněná oblast přirozené akumulace vod.

C.1.6. Přírodní parky
Nejbližším přírodním parkem je Přírodní park Orlice. Vzhledem ke vzdálenosti a charakteru
záměru nelze předpokládat vliv záměru na tento přírodní park.

C.1.7. Evropsky významné lokality
Natura 2000
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Nejbližšími lokalitami soustavy Natura 2000 jsou následující lokality:
Zájmové území a plochy v těsné blízkosti zájmového území nejsou zařazeny do soustavy
Natura 2000 (ptačí oblasti ani evropsky významné lokality).
Nejbližší území zařazené do seznamu Natura 2000 jako EVL ČR leží východním směrem –
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.
CZ0523266 Slatinná louka u Roudničky (kód lokality dle ÚSOP 2934) – EVL ČR soustavy
Natura 2000 jako významná lokalita vrkoče útlého (Vertigo angustior); příznivý chemismus
substrátu umožnil rozvoj heliofilních druhů, v nichž Vertigo angustior patří mezi dominantní
druhy. Lokalita je důležitým biocentrem v zemědělské krajině.
Na jihovýchodním okraji Hradce Králové bylo bývalé vojenské cvičiště s rybníky Jáma a
Plachta zařazeno mezi EVL ČR soustavy Natura 2000 jako CZ0523010 Na Plachtě (kód
lokality dle ÚSOP 5519). Unikátní lokalita se společným výskytem horských a nížinných
druhů živočichů. Lokalita čolka velkého (Triturus cristatus), vážky jasnoskvrnné (Leucorrhinia
pectoralis) a modráska očkovaného (Phengaris teleius).
Přibližně 1,5 km severně od Hoděšovic, cca 3 km severoseverovýchodně od Býště; u hranic
s Královéhradeckým krajem byla vyhlášena jako EVL ČR – CZ0530064 Mazurovy chalupy
(kód lokality dle ÚSOP 5539). Regionálně významná společenstva mokřadních luk,
především střídavě vlhkých bezkolencových luk s bohatými populacemi mnoha ohrožených
druhů: hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe), kosatec sibiřský (Iris sibirica), rozrazil
dlouholistý (Pseudolysimachion longifolium), hadí mord nízký (Scorzonera humilis), upolín
nejvyšší (Trollius altissimus), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), vstavač kukačka
(Orchis morio), ostřice Davallova (Carex davalliana) aj. Vlhčí části lokality jsou významné
také pro obojživelníky.
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
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plantago aquatica, Juncus spp., Glyceria spp. Některé části toku zarůstají expanzivní
Phalaris arundinacea,
Vzhledem k charakteru záměru nelze předpokládat vliv záměru na uvedená nejbližší lokality
Natura 2000.
K významnosti vlivu záměru na lokality Natura 2000 je nutné samostatné vyjádření orgánu
ochrany přírody, který možnost tohoto vlivu vyloučil.
Ptačí oblasti
Nejbližší ptačí oblastí je Ptačí oblast Komárov na území Pardubického kraje. Vzhledem ke
vzdálenosti a charakteru záměru nelze předpokládat vliv záměru na tuto ptačí oblast.

C.1.8. Zvláště chráněné druhy
Bezobratlí
Z bezobratlých živočichů stojí za zmínku Carabus ullrichi ullrichi nalezený na trase záměru,
který patří podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. mezi zvláště chráněné, v kategorii ohrožených
druhů.
Podle Hůrky (1996) se vyskytuje „v SZ části Čech, na Moravě a na Slovensku. Kromě toho
se na území Čech vyskytuje další poddruh Carabus ullrichi fastuosus, který je západním
poddruhem zasahujícím do záp. Čech.“
Podle Stanovského a Pulpána (2006) je Carabus ullrichi druh otevřené krajiny, výskyt od
nížin po nižší horské louky, pastviny, okraje polí, odkud přechází do okraje lesů, menších
lesíků, zvláště lužních. V oblasti obecný (Slezsko), zvláště v okrajích Ostravské pánve. Druh
se v poslední době šíří a pravděpodobně vytlačuje v současnosti vzácnějšího Carabus
cancellatus“.
Niedl (1958) uvádí, že „podle Smetany při velkých povodních, jsou-li zatopena luka,
v náplavech velmi hojný (např. v okolí Hradce Králové). Imago se líhne na podzim nebo záhy
z jara. V přírodě se objevuje od dubna do června., ojediněle ještě později, kdy většina
exemplářů vymírá. Potrava: deštovky a larvy různého hmyzu. Dává přednost těžké půdě
(jílovitá, vápenitá slínovitá).“
Řadu lokalit z novější doby z oblasti Broumovska uvádí Hamet a Vancl (2005).
Lokálně může být hojný. Současné lokality známé z mých průzkumů stepních resp. suchých
luk navržených na chráněné území u obce Střemy na Kokořínsku, další početný výskyt jsem
zaznamenal v nivě Labe u Pardubic, lokality navržené pro výstavbu lodního přístavu, dále
v nivě Labe u Poděbrad (lokalita Kluk navržená na rozšíření pískovny).
V roce 2008 byl zaznamenán na křížení záměru a Labského náhonu. V tomto prostoru byl
opakovaně potvrzen při průzkumu v roce 2013 a 2017.
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Nově byl zaznamenán batolec červený (Apatura ilia) jehož biotop představují keřové porosty
podél vodních toků.

Obojživelníci
Ropucha obecná § ohrožený
Ropucha zelená §ohrožený
Skokan hnědý
Skokan skřehotavý § kriticky ohrožený - výskyt v blízkých vodních plochách.
V trase záměru nebylo zjištěno rozmnožiště obojživelníků.

V blízkých vodních

plochách se jedná o ojedinělý výskyt. Důvodem je silná rybí obsádka ve všech
vodních nádržích. Výskyt uvedených druhů je trase záměru spíše náhodný.

Plazi
Ještěrka obecná - běžný druh při okrajích cest, na ekotonových stanovištích.
Užovka obojková – § ohrožený výskyt v litorálech vodních ploch v blízkosti záměru.
Slepýš křehký – § silně ohrožený výskyt v souvislejších porostech vzrostlých dřevin
v okolí záměru.
Ptáci
Ptáci

Hnízdí

Potrav
ní
vazba

Vyhláš
ka 395

Poznámka

Kavka obecná (Corvus monedula)

-

?

§

Náhodný
zálet,
nehnízdí, není potravně
vázaná
na
prostor
záměru

Koroptev polní (Perdix perdix)

+

§

Využívá
polních kultur

Krahujec obecný (Accipiter nissus)

+

?

§

Lokalitu
navštěvuje
náhodně, hnízdí mimo l
prostor záměru.

Ledňáček říční (Alcedo athis)

-

-

§

Vázaný na vodní tok,
nehnízdí
v prostoru
záměru
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ekotonu

Slavík
obecný
megarhynchos)

(Luscinia +

Vlaštovka obecná (Hirundo rustica)

-

+

§

Zjištěn mimo prostor
záměru
v břehových
porostech.

-

§

Náhodný přelet nad
prostorem záměru.

§

Vyžaduje
vzrostlou
zeleň, v místech zásahů
záměru
do
nelesní
vzrostlé zeleně
se
vyskytuje náhodně.

Žluva hajní (Oriolus oriolus)

C.1.9. Ložiska nerostů
V prostoru záměru jsou v minulosti těžená ložiska štěrkopísků – Borovinka, Červený Dvůd,
Panelárna 1 a 2. V současné době probíhá těžba na písníku Dubina.
Záměr nekříží, ani v jeho okolí se nenachází žádné CHLÚ ani stanovený dobývací prostor.

C.1.10. Území historického, kulturního nebo archeologického významu
Z hlediska archeologické památkové péče se jedná o území, na kterém jsou prokázány
starší antropogenní aktivity. Historicky tvořilo toto území prostor širšího zázemí pravěkého a
středověkého opevněného střediska (ležícího v prostoru dnešní městské památkové
rezervace Hradec Králové), později středověkého města.
Část území byla od 11. do 15. století zázemím benediktinského kláštera v Opatovicích.
Nejvíce dosud známých archeologických nálezů se koncentruje do západní části trasy
budoucí komunikace, v oblasti „Bláhovky“.
Prostor Bláhovky, severně a východně od obce Plačice, na k.ú. Plačice a Kukleny, byl
člověkem využíván již od pravěku (od starší doby kamenné-paleolitu), o čemž vypovídají
archeologické nálezy prakticky ze všech částí intravilánu a extravilánu Plačic i Kuklen. V
písemných pramenech jsou Plačice pripomínány již k roku 1073 a patří tak mezi historicky
nejstarší obce Královéhradecka.
Osídlení prostoru území mezi Borovinkou (k.ú. Kukleny), Temešvárem (k.ú. Pražské
Předměstí) a jádrem původní vsi Trebše bylo limitováno prírodními podmínkami, predevším
vodním režimem. Nadmorská výška terénu zde kolísá mezi 225 a 230 m. n. m. Dodnes jsou
na území patrná stará ramena Labe. Osídlení se proto soustřeďovalo na vyvýšená místa,
mimo dosah tekoucích i spodních vod, které ovšem v prubehu věků kolísaly v závislosti na
vývoji klimatu. Z tohoto území známé predevším archeologické nálezy z období středověku,
raného novověku, též odtud pocházejí ojedinelé nálezy pravěké (napr. kamenné nástroje).
Na základě archeologických nálezů (viz níže) je zřejmé, že pojednávaný prostor byl osídlen
minimálně již v mladší době kamenné (neolitu) a nevyhýbali se mu zřejmě ani lidé v mladších
obdobích pravěku, jak dokládají archeologická zjištení z ostatních cástí katastru Pražského
Předmestí, z Kuklen, Plačic atd.
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V raném středověku, respektive od 11. století se prostor Temešváru dostal mezi územní
državy benediktinského kláštera v Opatovicích, k nimž patřila např. ves Plačice a sídelní
aglomerace kolem hradiště na území dnešního jádra Hradce Králové.
Bývalý mlýn Temešvár vznikl pred rokem 1749 na místě staršího mlýna při rybníku Vlčím
Hrdle (pozdeji Temešvárském) a tzv. Hunšovském dvoře, minimálně pozdně středověkého
stáří. Roku 1851 zde již stály 4 domy, z toho jedna katovna. Rybník samotný částecně zanikl
v roce 1818, definitivně pak ve třetí čtvrtině 19. století.
Na místě dnešního Farárství byl ve středověku rybník, pole a les, které patřily k farnímu
kostelu sv. Anny na bývalém Pražském předměstí. Po roce 1790 po majetkových změnách
souvisejících se stavbou barokní pevnosti a s josefinskými reformami vznikl na místě lesa
dodnes dochovaný Červený dvůr a další dvory v jeho sousedství. Jedná se o čp. 5, 6, 8, 9 a
12, nazývané také Zadními Šostenami. Tyto usedlosti vznikly na bývalých pozemcích
Šostenského dvora po roce 1783. Několik domů bylo vystavěno u bývalého rybníka Farářství
(východně od Červeného dvora) již zrejmě po roce 1785 a nastěhovali se do nich někteří
obyvatelé bývalých předměstí demolovaných při stavbě pevnosti. Stojí za zmínku, že již v
roce 1826 zde stálo 17 a v roce 1833 22 domy. Některé z nich jsou dochovány dodnes.
Středověké osídlení snad dvorcového charakteru dokládají i nálezy keramiky získané
povrchovým průzkumem z prostoru břehů a okolí býv. písníku Borovinky. V současném
terénu již nepatrné vyvýšeniny a ostrovy v labské nivě mohly být v pravěku a ve středověku
rovnež využity k osídlení či dalším aktivitám.
V prostoru MUK Kukleny je viniční sloup Panny Marie, který byl již minulosti přemisťován,
původně byl umístěn uprostřed skupiny 4 lip.
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C.1.11. Území hustě zalidněná
Území záměru leží na území města Hradec Králové, které patří k územím hustě zalidněným.
V roce 2017 měl Hradec Králové 92 929 obyvatel. (ČSÚ, Počet obyvatel v obcích k 1.1.2017.
Praha, 2017) Plocha města 105,69 km2. Hustota osídlení je tedy 879 obyv/km2.

C.1.12. Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení
Nad míru únosného zatížení je území zatěžováno v oblasti znečištění ovzduší, a to
v ukazateli průměrná roční koncentrace benzo(a)pyrenu (BaP). Imisní limit v ukazateli
průměrná roční koncentrace BaP je 1ng/m3. Dle následující situace s využitím údajů o
5letém průměru koncentrací BaP (dle ČHÚ) lze konstavat, že na většině území města a
v blízkém okolí jsou tyto koncentrace překročeny:

Pětiletý průměr koncentrací BaP v letech 2013 – 2017 (ng/m3) - ČHMÚ

C.1.13. Staré ekologické zátěže
Starých ekologických zátěží se v trase uvažovaného záměru dle konzultace s ing. Rakem
(MMHK - Odbor ŽP) nachází několik.
Jedná se o bývalou černou skládku v prostoru mezi Pardubickou ulicí a Malým Labským
náhonem a stávajícím areálem „Panelárny“ a Překládací stanicí komunálních odpadů
Temešvár.

eko

78

team

Toto území je dnes rekultivováno a ozeleněno. Ovšem stále je zdrojem pokusů o divoké
skládkování a je využíváno i bezdomovci.
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Další je potom prostor Červeného Dvora, kde byl v minulosti zavážen vytěžený písník
různým průmyslovým odpadem (např. bývalý Vertex a ZVÚ). V současné době je prostor
rekultivován na zemědělskou půdu.

Na obou těchto lokalitách nelze pod horní vrstvou půdy vyloučit přítomnost nebezpečných
odpadů nebo látek škodlivých vodám.
Zákres největšího rozsahu skládky do situace záměru:

C.1.14. Extrémní poměry v dotčeném území
Zaplavovaná území
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Nejvýznamnějším vodním tokem je řeka Labe, která kříží Jižní spojku v místě staničení
komunikace cca km 3,120 – 3,150. Labe je propojeno s rozsáhlým poříčním horizontem
podzemní vody vázané ve štěrkopíscích. Území na západ od silnice I/37 (Rašínova tř.) leží
v záplavovém území řeky.
Z ostatních místních vodotečí má větší význam pouze Labský náhon, který kříží navrženou
komunikaci v místě staničení cca km 1,450. Labský náhon č.h.p. 1-03-01-002, odbočuje
vpravo z Labe u Předměřic nad Labem ve výšce 237 m n. m., ústí zprava do Labe u
Březhradu v 226 m n. m., plocha povodí 52,4 km2, délka toku 13,4 km.
Labský náhon při povodnových stavech rovněž zaplavuje okolních terén, i když v podstatně
menší míře než Labe.
Záplavová území dle serveru MMHK

Labe vykazuje přímou vyhlášenou inundaci povodí Labe.
Labský náhon vykazuje přímou nevyhlášenou inundaci povodí Malého Labského náhonu.
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C.2. Charakteristika současného stavu životního prostředí, resp. krajiny
v dotčeném území a popis jeho složek nebo charakteristik, které
mohou být záměrem ovlivněny, zejména ovzduší (např. stav kvality
ovzduší), vody (např. hydromorfologické poměry v území a jejich
změny, množství a jakost vod atd.), půdy (např. podíl
nezastavěných ploch, podíl zemědělské a lesní půdy a jejich stav,
stav erozního ohrožení a degradace půd, zábor půdy, eroze,
utužování a zakrývání), přírodních zdrojů, biologické rozmanitosti
(např. stav a rozmanitost fauny, flóry, společenstev, ekosystémů),
klimatu (např. dopady spojené se změnou klimatu, zranitelnost
území vůči projevům změny klimatu), obyvatelstva a veřejného
zdraví, hmotného majetku a kulturního dědictví včetně
architektonických a archeologických aspektů
C.2.1. Ovzduší
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
[µg.m-3]

Doba
průměrování

1 hodina

Dolní
LAT

Horní
UAT

—

—

SO2

Imisní limit
[µg.m-3]
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

1 hodina
NO2
kalendářní rok

24 hodin
PM10
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CO

maximální denní 8hod. klouzavý
průměr

Benzen

kalendářní rok

5 000

7 000

10 000

2

3,5

5

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.
2. Imisní limity pro ochranu ekosystémů a vegetace

Znečišťující látka

Mez pro posuzování
[µg.m-3]

Doba průměrování

SO2

rok a zimní období (1.10.-31.3.)

NOx

kalendářní rok

Imisní limit
[µg.m-3]
LV

Dolní
LAT

Horní
UAT

8

12

20

19,5

24

30

3. Imisní limity pro ochranu zdraví - celkový obsah v částicích PM10
Mez pro posuzování [ng.m-3]
Znečišťující látka

Doba průměrování

Dolní
LAT

Horní
UAT

Imisní limit
[ng.m-3]
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

O3

maximální denní 8hod. klouzavý průměr

120 µg.m-3
max. 25x
průměr za 3 roky

AOT40

vypočten z 1h hodnot v období květen–červenec

18 000 µg.m-3.h
průměr za 5 let

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
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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

Kvalita ovzduší
Dle údajů ČHMÚ pro roky 2013- 2017 jsou v hodnocené lokalitě následující koncentrace:

NO2 – roční průměr

µg.m-3
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PM10 – roční průměr µg.m-3

PM10 – 36. nejvyšší denní koncentrace µg.m-3
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PM2,5 – roční průměr µg.m-3

Benzen – roční průměr µg.m-3
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BaP – roční průměr ng.m-3
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Informace o kvalitě ovzduší v ČR dle ČHMÚ
Koncentrace znečišťujících látek naměřených na nejbližších stanicích imisního
monitoringu
Tabelární přehledy dat z manuálních stanic za rok 2017
Kraj Královéhradecký
Veličina

Stanice

Krátkodobé údaje
Rozdělení do tříd v %

Maximum
Měřicí program

Název

Interval

Datum

PM10

24h

21.01

Denní údaje

Hodnota

Průměr

1

2

3

4

5

6

N

N

136,8

10,6

51,3

23,1

7,2

6,4

1,4

359

23,4

359

HHKTM

Hradec
Králové
tř. SNP

HJICM

Jičín

PM10

24h

20.01

133,0

14,3

49,9

21,8

7,2

5,8

1,1

363

22,1

363

HRNKM

Rychnov
nad
Kněžnou

PM10

24h

20.01

132,4

15,1

50,7

20,7

7,3

5,9

0,3

357

21,4

357

HVELM

Velichovky

PM10

24h

20.01

110,9

14,6

50,8

21,4

6,0

6,6

0,5

364

21,6

364

-

Kraj Pardubický
Stanice

Veličina

Krátkodobé údaje
Rozdělení do tříd v %

Maximum

Měřicí program

Název

Interval

Datum

Denní údaje

Hodnota

1

2

3

4

5

6

N

Prům
ěr

N

EPAUM

Pardubice
Dukla

PM10

24h

20.01

153,5

16,2

43,8

26,0

5,8

6,8

1,4

365

22,8

365

ESEZM

Sezemice

PM10

24h

20.01

129,4

14,3

49,9

22,9

5,5

6,6

0,8

363

21,8

363

ESVRM

Svratouch

PM10

24h

18.10

47,9

29,3

54,4

11,9

4,4

0,0

0,0

362

14,6

362

EUORM

Ústí
n.Orl.letiště

PM10

24h

13.02

111,0

23,0

51,2

15,6

4,4

5,2

0,5

365

18,6

365
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Tabelární přehledy dat z automatizovaných stanic za rok 2017
Kraj: Královéhradecký

Veličina

Stanice

Krátkodobé údaje

Rozdělení do tříd v %

Maximum

Měřicí program

Denní údaje

Maximum

Název

Interval

Datum

Hodnota

1

2

3

4

5

6

N

Datum

Hodnota

Průměr

N

HHKBA

Hradec Králové-Brněnská

NO2

1h

14.02

133,1

70,9

24,3

4,8

0,0

0,0

0,0

8199

20.01

68,5

20,5

357

HHKBA

Hradec Králové-Brněnská

CO

8h

21.01

1720,4

98,3

1,7

0,0

0,0

0,0

0,0

8533

21.01

1359,4

330,6

356

HHKBA

Hradec Králové-Brněnská

PM10

1h

16.08

266,0

39,3

35,3

14,4

5,6

4,6

0,7

8630

21.01

185,8

25,1

359

HHKOK

Hradec Králové-observatoř

O3

1h

30.05

167,0

22,2

41,3

34,5

2,0

0,0

0,0

8275

03.06

126,0

56,5

360

HKRYA

Krkonoše-Rýchory

O3

1h

19.07

149,6

2,1

36,9

59,6

1,4

0,0

0,0

7709

01.08

119,5

72,4

324

HPLOA

Polom

NO2

1h

21.12

36,5

99,8

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

8303

02.01

20,4

5,0

362

HPLOA

Polom

O3

1h

30.05

151,2

3,7

37,7

56,2

2,4

0,0

0,0

8204

03.06

127,9

71,9

356

HPLOA

Polom

PM10

1h

11.01

184,0

71,3

22,0

5,3

1,1

0,3

0,0

8691

28.01

42,4

11,7

360

HTRTA

Trutnov - Tkalcovská

PM10

1h

19.01

206,0

39,9

33,4

16,1

5,7

4,8

0,2

8745

13.02

107,0

24,6

365

Kraj: Pardubický

Veličina

Stanice

Krátkodobé údaje

Rozdělení do tříd v %

Maximum

Měřicí program

Název

Interval

Datum

Denní údaje

Hodnota

Maximum

1

2

3

4

5

6

N

Datum

Hodnota

Průměr

N

EHSTA

Hošťalovice

SO2

1h

16.11

39,3

99,7

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

8616

25.01

20,5

7,1

358

EHSTA

Hošťalovice

NO2

1h

13.02

49,3

97,2

2,8

0,0

0,0

0,0

0,0

8624

09.01

31,9

7,6

359

NO2

1h

13.02

105,0

77,1

20,3

2,6

0,0

0,0

0,0

8259

14.02

61,2

18,0

361

PM10

1h

22.01

334,0

43,0

33,0

13,6

5,2

4,4

0,9

8751

19.01

153,7

24,4

365

Moravská
EMTPA

Třebová

-

Piaristická.

Moravská

Třebová

EMTPA

-

Piaristická.

EPAOA

Pardubice-Rosice

SO2

1h

22.09

410,4

99,3

0,6

0,0

0,0

0,0

0,0

8195

22.09

35,0

6,7

359

EPAOA

Pardubice-Rosice

NO2

1h

13.02

113,1

81,6

16,1

2,2

0,1

0,0

0,0

8268

20.01

66,2

15,6

362

EPAUA

Pardubice Dukla

SO2

1h

22.09

87,9

99,8

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

8247

14.08

15,8

5,3

360

EPAUA

Pardubice Dukla

O3

1h

20.06

141,6

33,4

42,5

23,6

0,5

0,0

0,0

8363

03.06

102,1

45,8

363
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EPAUA

Pardubice Dukla

PM10

1h

20.01

216,0

44,7

32,0

13,7

4,5

4,7

0,4

8657

20.01

177,2

23,2

358

ESVRA

Svratouch

O3

1h

20.06

151,2

3,9

42,6

52,0

1,5

0,0

0,0

7974

20.06

120,8

68,9

334

Legenda

Index

Kvalita ovzduší

SO2

NO2

CO

O3

PM10

1h
µg/m³

1h
µg/m³

8h
µg/m³

1h
µg/m³

1h
µg/m³

0 - 25

0 - 25

0 - 1000

0 - 33

0 - 15

1

velmi dobrá

2

dobrá

> 25 - 50

> 25 - 50

> 1000 - 2000

> 33 - 65

> 15 - 30

3

uspokojivá

> 50 - 120

> 50 - 100

> 2000 - 4000

> 65 - 120

> 30 - 50

4

vyhovující

> 120 - 250

> 100 - 200

> 4000 - 10000

> 120 - 180

> 50 - 70

5

špatná

> 250 - 500

> 200 - 400

> 10000 - 30000

> 180 - 240

> 70 - 150

6

velmi špatná

> 500

> 400

> 30000

> 240

> 150

Celkově lze konstatovat, že v hodnoceném území jsou imisní limity koncentrací látek plněny
až na BaP, jehož imisní limit 1 ng/m3 je na území Hradce Králové dlouhodobě překračován,
jako ostatně na značné části území ČR.

Stav průměrných ročních koncentrací BaP v ČR, v roce 2017. ČHMÚ
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U benzo(a)pyrenu (BaP) je dle Znečištění ovzduší na území České republiky, mapy, tabulky,
grafy, Grafická ročenka, ČHMÚ 2017, podíl zdrojů následující:
PAH, z nichž je v oblasti ochrany ovzduší sledován zejména benzo[a]pyren, jsou
produkovány téměř výhradně spalovacími procesy, při nichž nedochází k dostatečné oxidaci
přítomných organických spalitelných látek. Benzo[a]pyren je produktem nedokonalého
spalování při teplotách 300 až 600 °C. Mezi jeho nejvýznamnější zdroje se proto řadí
spalování pevných paliv v kotlích nižších výkonů, především v domácích topeništích.
Sektor 1A4bi – Lokální vytápění domácností se na emisích benzo[a]pyrenu v roce
2016 v celorepublikovém měřítku podílel 98,4 %. Hlavní příčinou takto vysokého podílu je
spalování pevných paliv, především uhlí, v kotlích starších typů (odhořívací, prohořívací).
Podle výsledků statistického šetření ENERGO představovaly v roce 2015 odhořívací a
prohořívací kotle až 79 % všech kotlů na spalování pevných paliv v domácnostech ČR. Vliv
sektoru dopravy je odhadován na 1,3 %.
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C.2.2. Voda
Podzemní vody
Zájmové území lze hydrogeologicky charakterizovat jako dvoukolektorový zvodněný systém.
Prvním kolektorem jsou průlinové propustné terasové štěrkopísky, které jsou na lokalitě
vyvinuty souvisle. Zpravidla tato zvodeň zasahuje také připovrchovou zónu puklinového
rozvolnění křídových slínovců. V závislosti na výskytu slínového izolátoru mezi štěrkopísky a
slínovcem se tato dílčí „křídová“ zvodeň chová často jako oddělená od hlavního kvartérního
akviferu. Hladina podzemní vody je při západním okraji lokality zaklesnuta v hloubce cca 9 m
pod terénem a směrem k Labi vystupuje výše k terénu až se v údolní nivě dostává asi 1–3 m
pod povrch. Lokálně se v terénních depresích může dostávat až k terénu.
Hladina podzemní vody vázaná v risských šterkopíscích je volná, v nivní würmské terase je
lokálne mírně napjatá v závislosti na výskytu a mocnosti málo propustných až téměř
nepropustných sedimentů (výplne fosilních říčních koryt, aluviální náplav). Kvartérní kolektor
lze zhruba charakterizovat těmito veličinami:
koeficient filtrace K = n.10-3 – n.10-4 m.s-1
koeficient transmisivity T = n.10-3 m2.s-1
Uvedené charakteristiky pochází z archivních geologických prací provedených v Komercní
zóně Hradubická a byly stanoveny na základě testování kvartérní zvodně hydrodynamickými
zkouškami.
Druhým významným kolektorem jsou křídové slínovce s puklinovou propustností. Bazální
křídový kolektor mocný asi 20 m se nachází v hloubkách cca 200 m a větších. Tato křídová
zvodeň nebude v interakci s navrženou stavbou.
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Povrchové vody
Prostor trasy Jižní spojky náleží ke dvěma povodím 3. řádu a sice k povodí 1 03 01 – Labe
od Orlice po Loučnou a 1 03 04 - Labe od Chrudimky po Doubravu.
Nejvýznamnějším vodním tokem je řeka Labe, která kříží Jižní spojku v místě staničení
komunikace cca km 3,120 – 3,150. Labe je propojeno s rozsáhlým poříčním horizontem
podzemní vody vázané ve štěrkopíscích. Část území na východ od záměru leží v
záplavovémúzemí řeky.
Tok Labe v dalším pokračování záměru, mimo hodnocený úsek

Labe má průměrný průtok v profilu Němčice 47,1 m3/s, Q355 = 13,0 m3/s.
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Z ostatních místních vodotečí má větší význam pouze Labský náhon, který kříží navrženou
komunikaci v místě staničení cca km 1,450. Labský náhon č.h.p. 1-03-01-002, odbočuje
vpravo z Labe u Předměřic nad Labem ve výšce 237 m n. m., ústí zprava do Labe u
Březhradu v 226 m n. m., plocha povodí 52,4 km2, délka toku 13,4 km.
Labský náhon při povodnových stavech rovněž zaplavuje okolních terén, i když v podstatně
menší míře než Labe.
Záplavová území dle serveru MMHK

Labe vykazuje přímou vyhlášenou inundaci povodí Labe.
Labský náhon vykazuje přímou nevyhlášenou inundaci povodí Malého Labského náhonu.
Za zmínku dále stojí umělá svodnice vybíhající z Třebše jz. směrem, která ústí do koryta
Starého Labe.
V terénu je patrné množství svodnic a odvodnovacích kanálu či příkopů, které jsou
všeobecně nedostatečně udržované a velká část z nich již není funkční.

C.2.3. Půda
Odhadovaný zábor pozemků je celkem 309 640 m2, Převážná část stavby leží na
nezastavěných pozemcích, z tohoto důvodu se předpokládá velký zábor pozemků
zemědělského fondu.
Odhadovaná ZPF výměra činí cca 230 300 m2, které je nutné vyjmout ze ZPF.
V hodnoceném území se vyskytují následující hlavní půdní jednotky:
05 Černozemě modální a černozemě modální karbonátové, černozemě
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luvické a fluvizemě modální i karbonátové na spraších
s mocností 30 až 70 cm na velmi propustném podloží, středně
těžké, převážně bezskeletovité, středně výsušné, závislé na
srážkách ve vegetačním období.
10 Hnědozemě modální včetně slabě oglejených na spraších, středně
těžké s mírně těžší spodinou, bez skeletu, s příznivými
vláhovými poměry až sušší.
13 Hnědozemě modální, hnědozemě luvické, luvizemě modální,
fluvizemě modální i stratifikované, na eolických substrátech,
popřípadě i svahovinách (polygenetických hlínách) s mocností
maximálně 50 cm uložených na velmi propustném substrátu,
bezskeletovité až středně skeletovité, závislé na dešťových
srážkách ve vegetačním období.
21 Půdy arenického subtypu, regozemě, pararendziny, kambizemě,
popřípadě i fluvizemě na lehkých, nevododržných, silně
výsušných substrátech.
22 Půdy jako předcházející HPJ 21 na mírně těžších substrátech
typu hlinitý písek nebo písčitá hlína s vodním režimem poněkud
příznivějším než předcházející.
56 Fluvizemě modální eubazické až mezobazické, fluvizemě kambické,
koluvizemě modální na nivních uloženinách, často s podložím
teras, středně těžké lehčí až středně těžké, zpravidla bez
skeletu, vláhově příznivé.
58 Fluvizemě glejové na nivních uloženinách, popřípadě s podložím
teras, středně těžké nebo středně těžké lehčí, pouze slabě
skeletovité, hladina vody níže 1 m, vláhové poměry po odvodnění
příznivé.
Realizace záměru se přibližuje k PUPFL v prostoru křížení s Malým Labským náhonem.
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Lesní pozemky v prostoru křížení s Malým Labským náhonem – dle KN

Jedná se o 2 lesní pozemky – p.č. 81 a 1687, které se přibližují k záměru. Jedná se o plochu
lesů hospodářských – LH. Dle výkresu situace může dojít k záboru PUPFL (p.č. 1687)
v rozsahu cca 20 m2. Ovšem vzhledem ke schematickému zákresu situace, lze spíše
předpokládat, že ve skutečnosti bude přemostění Malého Labskéno Náhonu provedeno
v místě jeho toku a potom pravděpodobně k záboru PUPFL vůbec nedojde, resp. bude
záležet na technologii výstavby, zda se tohoto pozemku vůbec dotkne.
V OP lesa do 50m od lesa bude dotčeno cca 4 923 m2 PUPFL na výše uvedených p.č.
Ostatní pozemky porostlé dřevinami, které záměr zasahuje nebo se k nim přibližuje na 50 a
méně metrů patří k druhu pozemku trvalý travní porost, ostatní plocha – neplodná půda nebo
ostatní plocha - komunikace.

C.2.4. Přírodní zdroje
Geologické poměry
Geologické poměry v podloží trasy Jižní spojky byly objasneny formou podélného
geologického řezu Z – V, ve kterém byly kromě sledu vrstev zakresleny i hladina podzemní
vody, důležité povrchové orientační body nebo staničení trasy navržené komunikace.
Křídové podloží
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Z pohledu regionálně-geologického členění Českého masivu patří zájmové území do labské
faciální oblasti české křídové pánve, která zde buduje podloží vápnitými jílovci a slínovci
svrchního turonu – coniaku. Jedná se o pelitické sedimenty s nižším stupnem diageneze.
Povrch křídových hornin v rámci zájmového území stupňovite poklesává od západu i
východu do údolní nivy Labe. V západní části se povrch křídového podloží nachází na kótě
cca 230 m n m., ve východní části na cca kótě 217 m n m. a v místě toku Labe je povrch
slínovců na kótě asi 211 m n m. Křídové slínovce jsou překryty přibližně 5 – 15 m mocnými
kvartérními sedimenty.
Kvartérní sedimenty – štěrkopískové terasy
Fluviální štěrkopísky byly v pleistocénu uloženy v několika sedimentačních fázích (würm –
riss) v podobě plošně značně rozsáhlých a výškově odstupňovaných deskových těles tzv.
terasách. Nejstarší risské terasy se nachází na západě území, nejmladší würmské
štěrkopísky vyplňují prostor kolem Labe. Mocnost štěrkopísku je zpravidla na rozhraní
jednotlivých stupňů redukovaná, v rámci lokality kolísá mezi cca 3 – 12 m.
Kvartérní sedimenty – eolické sedimenty
Jedná se o spraše, sprašové hlíny a naváté písky, které zakrývají terasové štěrkopísky v
prostoru od křižovatky Bláhovka až k železnicní trati Hradec Králové – Praha a v úzkém
pruhu i východně od trati. Mocnost eolik se pohybuje okolo 2 – 4 m. Lokálně se objevují
horizonty vícegeneracních spraší.
Kvartérní sedimenty – holocenní náplavy
Povrch štěrkopísku byl v údolní nivě rozbrázděn řícními koryty vyplněnými často zrnitostně
nevytříděným materiálem či hnilokaly. Tato koryta, dnes již „pohřbená“ povodňovými
sedimenty, je možné očekávat na obou březích Labe včetne prostoru napojení Jižní spojky
na silnici I/37. Nejhlubší fosilní říční koryta, zjištěná průzkumnými vrty v Komerční zóně
Hradubická, zasahují až do hloubky 5 – 6 m.
Holocenní aluviální náplavy jsou nesouvisle vyvinuty mezi Labským náhonem a železniční
tratí Hradec Králové – Pardubice. Souvislý výskyt holocénních náplavů lze pozorovat od
zmíněné železniční trati až do Třebše. Jedná se tzv. polabské červenice hlinito-jílovitého a
místy i hlinito-písčitého charakteru. Mocnost aluviálního náplavu je včtšinou 1 - 2 m.
Nejmladším členem přirozeného geologického vrstevního sledu jsou subrecentní až recentní
slatiny. Dobře patrné jsou především na plošně omezeném prostoru okolo ramene Starého
Labe. Terén je zde zvlněný, trvale zamokřený nebo silně podmáčený.
Sled geologických vrstev uzavírají antropogenní navážky, zavážky nebo násypy. Jejich
plošné rozšírení je spjato s místy zástavby, liniových staveb, vedení inženýrských sítí,
zavezených písníku atd. Jejich zrnitostní a materiálová skladba je velmi proměnlivá, stejně
tak i mocnost.
Z hlediska ochrany nerostných surovin není v zájmovém prostoru, ani v nejbližším okolí
evidováno chráněné ložiskové území (CHLÚ) stanovené pro ochranu ať již vyhrazených, či
nevyhrazených nerostů.
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C.2.5. Biologická rozmanitost
Identifikace nepůvodních druhů včetně cest jejich šíření a trendech výskytu.
Zoologie
V blízkosti trasy záměru byly zjištěny dva druhy nepůvodních živočichů
Savec nutrie říční.(Myocaster coypus). Migrace v území probíhá především vodním
prostředím. Druh se v současné době šíří velmi rychle a lze konstatovat, že populace je
v širším okolí záměru velmi vitální.
Ryba slunečnice pestrá (Lepomis gibbosus). Migrace vázána na vodní prostedí. Druh je
vázán na specifické podmínky vytěžených písníků v okolí záměru. Není natolik vitální, aby
mohl následovat expanzivní střevličku východní. Nelze předpokládat, že by došlo k jejímu
nekontrolavatelnému šíření
Realizace záměru nebude mít vliv na jejich případné šíření.
Botanika
Druh

České jméno druhu

Acer negundo L.

javor jasanolistý

Acer pseudoplatanus
L. cv. “Atropurpureum“

javor klen

Šíření druhu
Využívána v lesnictví,
větrolamech, jako
okrasná dřevina odtud
se šíří do
neudržovaných ploch,
do ruderalizovaných
biotopů. Vodní toky
jsou velmi vhodným
vektorem pro přenos
semen odtud se
rozšiřuje podél
vodotečí a do lužních
lesů
Okrasný kultivar
stromu, vysazený
podél silnice,
nedochází k šíření do
sousedních biotopů

Aesculus
hippocastanum L.

jírovec maďál

Pěstován jako
půdoochranná a
okrasná dřevina odtud
se šíší a zplaňuje
zejména v okolí sídel a
výsadeb. Semena v
suchém prostředí brzy
ztrácejí klíčivost.

Cotoneaster spp.

skalník

Pěstuje se jako
eko
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Analýza rizik

Druh je v současné
době v dynamické fázi
invazního procesu.
Výskyt druhu by měl
být monitorován a
populace likvidovány

Okrasný kultivar, nemá
invazní charakter
Druh je v současné
době ve fázi
náhodného zplaňování
v krajině, zejména v
člověkem změněných
a polopřirozených
biotopech. Je silně
omezován parazitem
klíněnkou
Okrasná dřevina, nemá

Echinocystis lobata
(Michx.) Torr. et Gray

štětinec laločnatý

Fortsythia x intermedia
Zabel

zlatice prostřední

Helianthus tuberosus
L.

Impatiens glandulifera
Royle

Impatiens parviflora
DC

Juglans regia L.

slunečnice topinambur

okrasná dřevina, odtud
občas zplaňuje
Pěstuje se v
zahrádkách jako
rychlerostoucí okrasná
rostlina ke krytí odtud
zplaňuje do přirozené
vegetace aluviálních
řek
Pěstuje se v
zahrádkách jako
okrasná dřevina, odtud
občas zplaňuje
Dříve často pěstovaná
plodina na krmivo,
populace nejsou již na
člověku závislé,
dochází k šíření v
synantropních a
přirozených
stanovištích, zejména
podél potoků a řek.
Stanovuje míru
ruderalizace
Okrasná rostlina,
neofyt, odtud se od
roku 1896 intenzivně
šíří podél řek a na
lesních okrajích

netýkavka žlaznatá

netýkavka malokvětá

ořech královský
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Neofyt, šíření druhu je
závislé na lidské
činnosti (silniční,
železniční a říční
doprava). Na lokalitách
se uplatňuje autochorie
nebo myrmekochorie.
Na antropogenních
stanovištích
mechanickým
narušováním vytváří
člověk vhodné
podmínky k šíření.
Dlouhodobě pěstovaný
druh a vysazovaný
druh, odtud se může
šířit do okolí, možnosti
šíření jsou omezeny
klimatickými
podmínkami.
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invazní charakter

Šíří se v přirozených
lesních porostech
aluvií potoků a řek, bez
negativního vlivu,
nemá invazní charakter

Okrasná dřevina, nemá
invazní charakter

Aktuálně nebezpečný
invazivní druh. Výskyt
druhu by měl být
monitorován a
populace likvidovány

Velmi hojný, silně
invazní druh šířící se v
aluviích řek. Výskyt
druhu by měl být
monitorován a
populace likvidovány

Vytváří rozsáhlé
porosty na
narušovaných
plochách. Výskyt druhu
by měl být v
přirozených biotopech
monitorován a
populace likvidovány

Namá invazní
charakter, pouze
lokálně může
negativně působit na
stanoviště (špatný
rozklad listů)

Malus domestica
Borkh.

jabloň domácí

Picea pungens
Engelm.

smrk pichlavý

Populus nigra cv.
"Italica"

topol černý

Populus x canadensis
Moench

Populus x canadensis
Moench cv. "Serotina"

topol kanadský

Často vysazovaný
kultivar odtud pronika
do pobřežních porostů

topol kanadský

Často vysazovaný
kultivar odtud pronika
do pobřežních porostů

Prunus domestica L.

slivoň švestka
(švestka)

Pyrus communis L.

hrušeň obecná

Quercus rubra L.

Dlouhodobě pěstovaný
druh a vysazovaný
druh, nedochází k
šíření do sousedních
biotopů
Dlouhodobě pěstovaný
kultivar, nedochází k
šíření do sousedních
biotopů
Okrasný kultivar
stromu, často
vysazovaný, nedochází
k šíření do sousedních
biotopů

Dlouhodobě pěstovaný
druh a vysazovaný
druh, nedochází k
šíření do sousedních
biotopů
Dlouhodobě pěstovaný
druh a vysazovaný
druh, nedochází k
šíření do sousedních
biotopů
Vysazovaná jako
okrasná,
půdoochranná a
meliorační dřevina,
odtud se významně
rozšiřuje.
Často pěstovaný
okrasný druh, který se
extrémně rychle se šíří
vlivem rozsáhlého
oddénkového systému
s velkou regenerační
schopností
Dekorativní okrasná
dřevina, odtud se šíří
do člověkem

dub červený

Reynoutria japonica
Houtt. s. str.

křídlatka japonská

Rhus hirta (L.) Sudw.

škumpa orobincová
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Nemá invazní
charakter

Nemá invazní
charakter

Okrasný kultivar, nemá
invazní charakter
Invazivní druh
způsobený hybridizací
a genetickou erozí
domácího topolu
černého
Invazivní druh
způsobený hybridizací
a genetickou erozí
domácího topolu
černého
Nemá invazní
charakter

Nemá invazní
charakter

Invazivní charakter
vlivem ryhclému růstu
a intenzivnímu
zmlazení, v lesích se
nechová agresivně.
Aktuálně nebezpečný
masově se šířící
invazivní druh. Výskyt
druhu by měl být
monitorován a
populace likvidovány
Velmi intenzivně se
rozšiřující druh. Výskyt
druhu by měl být v

Ribes nigrum L.

rybíz černý

Ribes rubrum L.

rybíz červený
(meruzalka červená)

Robinia pseudacacia L.

Solanum tuberosum L.

Solidago canadensis L.

Solidago gigantea Ait.

Spiraea x van houttei
(Briot) Zabel

trnovník akát

lilek brambor

změněných stanoviš´t
a do přirozených
biotopů pomocí
kořenových výmladků
Dlouhodobě pěstovaná
ovocná dřevina
přetrvávající jako
pozůstatek po
dřívějším pěstování.
Nepředstavuje žádná
rizika pro biologickou
rozmanitost nebo
stabilitu porostů
Dlouhodobě pěstovaná
ovocná dřevina
přetrvávající jako
pozůstatek po
dřívějším pěstování.
Nepředstavuje žádná
rizika pro biologickou
rozmanitost nebo
stabilitu porostů
Hojně pěstovaná jako
okrasná dřevina, odtud
se pomocí
vegetativního
rozrůstání a velké
produkci semen
úspěšně šíří
Hojně pěstovaný v
mnoha kultivarech, na
člověku zcela závislý

zlatobýl kanadský

Dlouhodobě pěstovaný
v parcích a zahradách
jako nenáročná
okrasná a medonosná
rostlina, dotud se
významně rozšiřuje

zlatobýl obrovský

Dlouhodobě pěstovaný
v parcích a zahradách
jako nenáročná
okrasná a medonosná
rostlina, dotud se
významně rozšiřuje

tavolník van Houteův

Pěstuje se v
zahrádkách jako
okrasná dřevina, odtud
občas zplaňuje
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přirozených biotopech
monitorován a
populace likvidovány

Etablovaný postinvazní druh

Etablovaný postinvazní druh

Invazní a velmi
nebezpečná dřevina.
Výskyt druhu by měl
být monitorován a
populace likvidovány
Druh vzácně zplaňuje,
bez vlivu na původní
vegetaci
Významný invaivní
druh s negativním
dopadem na původní
společenstva. Výskyt
druhu by měl být
monitorován a
populace likvidovány
Významný invaivní
druh s negativním
dopadem na původní
společenstva. Výskyt
druhu by měl být
monitorován a
populace likvidovány
Okrasná dřevina, nemá
invazní charakter

Symphoricarpos albus
(L.) Blake

Syringa vulgaris L.

pámelník bílý

Velmi významná
okrasná dřevina, která
se rychle šíří a vytváří
pomocí vegetativního
rozrůstání rozsáhlé
kolonie

šeřík obecný

Pěstuje se v
zahrádkách jako
okrasná dřevina, odtud
se intenzivně šíří
kořenovými výmladky

Thuja occidentalis L.

zerav západní (túje)

Thuja spp.

zerav (túje)

Pěstuje se v
zahrádkách jako
okrasná dřevina, odtud
občas zplaňuje
Pěstuje se jako
okrasná dřevina, odtud
občas zplaňuje
Hojně pěstovaná v
mnoha kultivarech,
netvoří přetrvávající
plané populace. Podél
polí a cest transportu
zrna a v okolí
zemědělských podniků

Invazivní druh s
centrem rozšíření v
mezofilních křovinách
a podél toků. Výskyt
druhu by měl být v
přirozených biotopech
monitorován a
populace likvidovány
Invazivní druh
nebezpečný zejména
svým pronikáním do
xerofilních křovin.
Výskyt druhu by měl
být v přirozených
biotopech monitorován
a populace likvidovány
Okrasná dřevina, nemá
invazní charakter
Okrasná dřevina, nemá
invazní charakter

Nepředstavuje riziko
pro původní flóru

Zhodnocení únosného zatížení (kritická úroveň pro zachování biologické rozmanitosti)
Kritická úroveň únosného zatížení je detekována stavem populace zvláště chráněného druhu
strakapoud prostřední (Dendrocopos medius). Druh v území je vázán na vrcholová sukcesní
stadia nelesní zeleně. Druh vykazuje vysokou mobilitu a velmi rychle reaguje na kvalitu
hnízdního biotopu. Pokud dochází k poškození hnízdního biotopu, dochází velmi rychle
k opuštění lokality uvedeným druhem. Jeho přítomnost na lokalitě tedy bude indikostav vat
dochovalosti lokality
Vzhledem k tomu, že ostatní složení fauny je v jednotlivých skupinách poměrně vyrovnané,
lze předpokládat, že hodnotu Simpsonova indexu bude ovlivňovat právě přítomnost a
vyrovnanost sledovaného druhu (Begon a kol. 1997). Také počty jednotlivých druhů
v populacích území se jeví jako vyrovnané. Potom právě uvedený cenný druh, jehož denzita
kolísá v závislosti na sukcesním stadiu ekosystému je klíčový pro druhového bohatství
v území. Přítomnost druhu prakticky nelze ovlivnit jinými prostředky, kromě přirozené
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sukcese ekosystému. Proto považujeme uvedený druh a jeho přítomnost za limitující pro
hodnocení únosného zatížení rozmanitosti fauny v území dotčené záměrem.

C.2.6. Klima
Dle Článku 1 Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu, se změnou
klimatu rozumí taková změna klimatu, která je vázána přímo nebo nepřímo na lidskou
činnost mnící složení globální atmosféry a která je vedle přirozené variability klimatu
pozorována za srovnatelný časový úsek. Dle definice používané v rámci IPCC, se pak jedná
o jakoukoliv změnu klimatu v priiběhu času, ať už v souvislosti s přirozenou variabilitou či
jako důsledek lidské činnosti.
Scénář změny klimatu a klimatické extrémy
Scénář změny klimatu dle projektu VaV SP/1a6/108/07 předpokládá, že v prvním období
2010-2039 se teplota vzduchu na území ČR zvýší podle modelu ALADIN 25 cca o 1°C,
oteplení v létě a zimě je jen o něco menší než na jaře a na podzim.
V období 2040-2069 je již oteplení výraznější, nejvíce se zvýší teploty vzduchu v létě (o 2,7
°C), nejméně v zimě (o 1,8 °C). Za zmínku stojí zvýšení teplot v srpnu o téměř 3,9 °C. V
posledním období 2070-2099 oteplení v létě dosahuje 4 °C (na území ČR se mění od 3,5 do
4,7 °C), na podzim a v zimě činí „pouze" 2,8 °C (v jednotlivých gridových bodech od 2,6 do
3,1 °C).
Odhad krátkodobého vývoje klimatu v ČR (2010 - 2039) dle Strategie přizpůsobení se změně
klimatu v podmínkách ČR uvádí, že v uvedeném krátkodobém výhledu lze v letním období
očekávat mírný nárůst četnosti výskytu letních a tropických dní či tropických nocí, v zimě
naopak pokles četnosti výskytu mrazových, ledových i arktických dní.
U změn úhrnů srážek je situace složitější. Ve většině uzlových bodů modelu je v zimě
simulován pokles budoucích srážek (v závislosti na konkrétní lokalitě do 20 %), na jaře jejich
zvýšení (od 2 do cca 16 %), v létě a zejména na podzim se situace na různých částech
našeho území liší - na podzim najdeme na několika místech slabý pokles o několik procent,
jinde zvýšení až o 20 - 26 %, v létě převládá slabý pokles, místy (nap. západní Čechy)
naopak zvýšení až o 10 %. Zároveň je patrná poměrně výrazná prostorová proměnlivost
změn, je tudíž možné, že případný klimatický signál může být v tomto blízkém období překryt
projevy přirozených (meziročních) fluktuací srážkových úhrnů. V období od začátku podzimu
do začátku léta je předpokládaný růst srážek doprovázen řádově stejným růstem územní
evapotranspirace způsobené růstem teplot. V letním období dochází k poklesu srážek a v
důsledku úbytku zásob vody v půdě nemůže docházet k výraznému zvyšování územní
evapotranspirace. Důležitým faktorem je posun doby tání sněhové pokrývky ve vyšších
nadmořských výškách v důsledku vyšší teploty z dubna na leden - únor.
Klimatické specifika a extrémy zájmového území
Podle klimatické klasifikace náleží hodnocená lokalita do mírně teplé oblasti MT 6, okrsek
mírně teplý, mírně suchý, převážně s mírnou zimou, s průměrnou roční teplotou 8°C a
srážkami 595 - 605 mm.
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Průměrné srážky a teplota v 50ti leté řadě sledování stanice Hradec Králové
měsíc

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XI-III I-XII

srážky

39

33

34

43

56

64

77

73

48

46

44

43

193

600

teplota

-2,4

-1,3

2,9

7,7

8

3,3

-0,4

-1,0

7,0

13,2 16,2 17,9 17,1 13,2

Větrné poměry
celková růžice
m.s

-1

CALM součet

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

1,7

3,14

4,01

2,97

5,73

3,86

3,51

4,42

4,11

5,0

4,78

5,78

3,52

5,80

4,31

5,15

12,36

10,12

51,82

11,0

0,73

1,32

0,42

1,07

0,55

0,37

2,99

2,52

9,97

součet

8,65

11,11

6,91

12,60

8,72

9,03

19,77

16,75

6,46

6,46

38,21

100,00

Na lokalitě je však stanoveno záplavové území a soustředěný odtok směruje dále do nižších
částí povodí, kde spolu s ostatními narůstá povodňové riziko. Pro snížení tohoto rizika se
počítá s vybudováním retenčních nádrží pro zachycení vod z přívalových srážek.
Záplavová území dle serveru MMHK

Labe vykazuje přímou vyhlášenou inundaci povodí Labe.
Labský náhon vykazuje přímou nevyhlášenou inundaci povodí Malého Labského náhonu.

C.2.7. Obyvatelstvo a veřejné zdraví
Území záměru leží na území města Hradec Králové, které patří k územím hustě zalidněným.
V roce 2017 měl Hradec Králové 92 929 obyvatel. (ČSÚ, Počet obyvatel v obcích k 1.1.2017.
Praha, 2017) Plocha města 105,69 km2. Hustota osídlení je tedy 879 obyv/km2.
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Hradec Králové je hospodářským, kulturním a společenským centrem Královéhradeckého
kraje, je krajským městem.
Hradec Králové se nevyznačuje žádnými významnými zdravotními problémy mezi ostaními
českými městy. Opakovaně se umísťuje v anketách kvality života mezi velkými českými
městy na prvním nebo jednom z předních míst. Obyvatelé Hradce Králové mají - v porovnání
s ostatními krajskými městy - nejlepší předpoklady pro zdravý a dlouhý život. Střední délka
dožití tu v roce 2013 byla nejdelší - u žen 81,9 roku, u mužů 76,7 roku. Město se zároveň
může chlubit kvalitním životním prostředím, protože tu místo "velkého" průmyslu dominují
služby (Aktuálně.cz 6.10.2014).
Z nejvýznamnějších vlivů na zdraví lze jmenovat významné vlivy hluku především z dopravy
podél hlavních městských komunikací a tratí a mírné překročení imisního limitu BaP na
celém území města.

C.2.8.

Hmotný majetek a kulturní
a archeologických aspektů

dědictví

včetně

architektonických

V zájmovém prostoru se nenacházejí žádné kulturní památky. Záměr nevyžaduje žádné
demolice budov.
Z hlediska archeologické památkové péče se jedná o území, na kterém jsou prokázány
starší antropogenní aktivity. Historicky tvořilo toto území prostor širšího zázemí pravěkého a
středověkého opevněného střediska (ležícího v prostoru dnešní městské památkové
rezervace Hradec Králové), později středověkého města.
Část území byla od 11. do 15. století zázemím benediktinského kláštera v Opatovicích.
Nejvíce dosud známých archeologických nálezů se koncentruje do západní části trasy
budoucí komunikace, v oblasti „Bláhovky“.
Prostor Bláhovky, severně a východně od obce Plačice, na k.ú. Plačice a Kukleny, byl
člověkem využíván již od pravěku (od starší doby kamenné-paleolitu), o čemž vypovídají
archeologické nálezy prakticky ze všech částí intravilánu a extravilánu Plačic i Kuklen. V
písemných pramenech jsou Plačice pripomínány již k roku 1073 a patří tak mezi historicky
nejstarší obce Královéhradecka.
Osídlení prostoru území mezi Borovinkou (k.ú. Kukleny), Temešvárem (k.ú. Pražské
Předměstí) a jádrem původní vsi Trebše bylo limitováno prírodními podmínkami, predevším
vodním režimem. Nadmorská výška terénu zde kolísá mezi 225 a 230 m. n. m. Dodnes jsou
na území patrná stará ramena Labe. Osídlení se proto soustřeďovalo na vyvýšená místa,
mimo dosah tekoucích i spodních vod, které ovšem v prubehu věků kolísaly v závislosti na
vývoji klimatu. Z tohoto území známé predevším archeologické nálezy z období středověku,
raného novověku, též odtud pocházejí ojedinelé nálezy pravěké (napr. kamenné nástroje).
Na základě archeologických nálezů (viz níže) je zřejmé, že pojednávaný prostor byl osídlen
minimálně již v mladší době kamenné (neolitu) a nevyhýbali se mu zřejmě ani lidé v mladších
obdobích pravěku, jak dokládají archeologická zjištení z ostatních cástí katastru Pražského
Předmestí, z Kuklen, Plačic atd.
V raném středověku, respektive od 11. století se prostor Temešváru dostal mezi územní
državy benediktinského kláštera v Opatovicích, k nimž patřila např. ves Plačice a sídelní
aglomerace kolem hradiště na území dnešního jádra Hradce Králové.
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Bývalý mlýn Temešvár vznikl pred rokem 1749 na místě staršího mlýna při rybníku Vlčím
Hrdle (pozdeji Temešvárském) a tzv. Hunšovském dvoře, minimálně pozdně středověkého
stáří. Roku 1851 zde již stály 4 domy, z toho jedna katovna. Rybník samotný částecně zanikl
v roce 1818, definitivně pak ve třetí čtvrtině 19. století.
Na místě dnešního Farárství byl ve středověku rybník, pole a les, které patřily k farnímu
kostelu sv. Anny na bývalém Pražském předměstí. Po roce 1790 po majetkových změnách
souvisejících se stavbou barokní pevnosti a s josefinskými reformami vznikl na místě lesa
dodnes dochovaný Červený dvůr a další dvory v jeho sousedství. Jedná se o čp. 5, 6, 8, 9 a
12, nazývané také Zadními Šostenami. Tyto usedlosti vznikly na bývalých pozemcích
Šostenského dvora po roce 1783. Několik domů bylo vystavěno u bývalého rybníka Farářství
(východně od Červeného dvora) již zrejmě po roce 1785 a nastěhovali se do nich někteří
obyvatelé bývalých předměstí demolovaných při stavbě pevnosti. Stojí za zmínku, že již v
roce 1826 zde stálo 17 a v roce 1833 22 domy. Některé z nich jsou dochovány dodnes.
Středověké osídlení snad dvorcového charakteru dokládají i nálezy keramiky získané
povrchovým průzkumem z prostoru břehů a okolí býv. písníku Borovinky. V současném
terénu již nepatrné vyvýšeniny a ostrovy v labské nivě mohly být v pravěku a ve středověku
rovnež využity k osídlení či dalším aktivitám.
V prostoru MUK Kukleny je viniční sloup Panny Marie, který byl již minulosti přemisťován,
původně byl umístěn uprostřed skupiny 4 lip.

C.3. Celkové zhodnocení stavu životního prostředí v dotčeném území z
hlediska
jeho
únosného
zatížení
a
předpoklad
jeho
pravděpodobného vývoje v případě neprovedení záměru, je-li
možné jej na základě dostupných informací o životním prostředí a
vědeckých poznatků posoudit
Jako dominantní prvek určující kvalitu životního prostředí v dotčeném území lze označit
liniový zdroj hluku a znečištění ovzduší reprezentovaný především stávajícími silnicemi 1.
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třídy I/11 (Pražská) a I/37 (Rašínova – „Hradubická“) , kde intenzita dopravy dle sčítání
dopravy na dálniční a silniční síti v roce 2016 byla 10 488 (Pražská), resp. 30 195 (Rašínova)
vozidel denně. Dále silnicí II/324 (Kutnohorská) a Pardubickou ulicí, kde intenzita dopravy
dle sčítání dopravy na dálniční a silniční síti v roce 2016 byla 15 479, resp. 6 845 vozidel
denně.
V menší míře se na kvalitě životního prostředí podílejí podnikatelské aktivity ve městě.
Vlivy silnic 1. a 2. třídy v dotčeném území se projevují především u zástavby situované
v bezprostřední blízkosti těchto silnic. Zástavba je tak nadměrně zatížena hlukem vznikajícím
provozem motorových vozidel a dochází zde k hlukovým vlivům, které pravděpodobně
překračují hlukové limity.
Intenzivní provoz vozidel v zastavěných částech ohrožuje pěší a cyklistický provoz jejich
obyvatel.
Podle ČHMÚ patří území Hradce Králové mezi oblasti s překročeným imisním limitem
v koncentracích benzo(a)pyrenu – 5letý průměr 2012-2016.
Vybudování Jižní spojky povede k významnému snížení emisí a hladin hluku u obytné
zástavby a k podstatnému zvýšení bezpečnosti silničního provozu a ke snížení
pravděpodobnosti dopravních úrazů především cyklistů a chodců. Realizací záměru dojde
k vymístění části nákladní dopravy ze stávajících obydlených městských částí.
Zhodnocení environmentálního rizika plynoucího z dosavadních i výhledových změn klimatu
ve vztahu k záměru a k popisovanému stavu životního prostředí v dotčeném území včetně
biologické rozmanitosti. Zejména pak to, jak je či není dotčené území schopno přizpůsobit se
změně klimatu a jaké případné dopady z této schopnosti či neschopnosti plynou pro
posuzovaný záměr.
Ze známých dosud provedených výzkumů lze očekávat, že dotčené území je schopno
přizpůsobit se změně klimatu. Z hlediska biologické rozmanitosti existují údaje o postupném
šíření některých teplomilných druhů, které širším okolí záměru v minulosti byly vzácné nebo
zde nebyly indikovány vůbec.
Jedná se např. o zlatohlávka tmavého (Oxythyrea funesta). V Seznamu československých
listorohých brouků (Scarabaeoidea) (Král, 1989) se uvádí, že tento druh pravděpodobně na
území Čech vyhynul. Tedy konkrétně: nebyl v posledních 30 letech (tedy v letech 1960–89)
doložen na území Čech.
V současné době je tento druh doložen z širšího okolí uvažovaného záměru – zejména z luk
okolo Orlice a Labe.
Obdobně výskyt vyloženě teplomilného druhu kudlanka nábožná (Mantis religiosa) je doložen
z lokality Na Plachtě poprvé v roce 2011, dále v letech 2016 a 2017 (www.naplachte.cz).
Obrácené vlivy – tj. např. opuštění některých tradičních lokalit v okolí záměru chladnomilnými
druhy dosud indikováno nebylo.
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ČÁST D Komplexní charakteristika a hodnocení možných významných
vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví
D.I.

Charakteristika
a
hodnocení
velikosti
a významnosti
předpokládaných
přímých,
nepřímých,
sekundárních,
kumulativních, přeshraničních, krátkodobých, střednědobých,
dlouhodobých, trvalých i dočasných, pozitivních i negativních vlivů
záměru, které vyplývají z výstavby a existence záměru (včetně
případných demoličních prací nezbytných pro jeho realizaci),
použitých technologií a látek, emisí znečišťujících látek a nakládání
s odpady, kumulace záměru s jinými stávajícími nebo povolenými
záměry (s přihlédnutím k aktuálnímu stavu území chráněných
podle zákona o ochraně přírody a krajiny a využívání přírodních
zdrojů s ohledem na jejich udržitelnou dostupnost) se zohledněním
požadavků jiných právních předpisů na ochranu životního
prostředí

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
Zdravotní rizika, sociální důsledky, ekonomické důsledky
Negativní vliv silničních staveb se může potenciálně projevit zejména:
−

znečištěním ovzduší

−

hlukem

−

dopravními úrazy

−

znečištěním vody a půdy

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

NO a NO2

- oxid uhelnatý

CO

- oxid siřičitý

SO2

- oxid uhličitý

CO2
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organické:
- alifatické, aromatické a heterocyklické uhlovodíky
- benzen
- aldehydy
- fenoly
- ketony
- dehty
- polycyklické aromatické uhlovodíky
- benzo(a)pyren
- saze
- ostatní
Některé z uvedených látek podporují vznik druhotných škodlivin - např. ozónu, peracylnitrátů,
tuhého aerosolu apod.
Stručný popis některých charakteristických emisí a jejich vliv na lidské zdraví:
Oxid dusičitý (NO2)
V roce 2016 se hodnoty přírodního pozadí průměrných ročních koncentrací v ČR
pohybovaly od 3,1 do 8,3 µg/m3. Roční koncentrace ve městech, resp. obydlených oblastech
kolísaly mezi 14 až 53,7 µg/m3, přitom ale maximální 1hodinové koncentrace mohou v
extrémně zatížených lokalitách dosáhnout i více než 1 000 µg/m3. (Nárazově pak lze naměřit
ještě vyšší koncentrace).
Působení oxidu dusičitého je spojováno se zvýšením celkové, kardiovaskulární a
respirační úmrtnosti. Je majoritně emitován při spalování, nejvyšší měřené hodnoty
nalézáme v oblastech zatížených intenzivní dopravou a vytápěním. Hlavním účinkem
krátkodobého působení vysokých koncentrací NO2 je nárůst reaktivity dýchacích cest. Na
základě působení na změny reaktivity u nejcitlivějších astmatiků je také odvozena
doporučená hodnota WHO pro 1hodinovou koncentraci NO2 (200 µg/m3). Nejvíce jsou oxidu
dusičitému vystaveni obyvatelé velkých městských aglomerací významně ovlivněných
dopravou. Pro děti znamená expozice vyšším hodnotám NO2 zvýšené riziko respiračních
onemocnění v důsledku snížené obranyschopnosti vůči infekci a snížení plicních funkcí. Z
hodnot zjištěných ročních průměrů vyplývá, že u obyvatel v dopravou zatížených oblastech,
např. v pražské nebo brněnské aglomeraci, lze očekávat snížení plicních funkcí, zvýšení
výskytu respiračních onemocnění, zvýšený výskyt astmatických obtíží a alergií, a to u dětí i
dospělých. Pro děti znamená expozice NO2 zvýšené riziko respiračních onemocnění v
důsledku snížené obranyschopnosti vůči infekci, snížení plicních funkcí. Řada studií nalezla
souvislost mezi působením oxidu dusičitého a zvýšením celkové, kardiovaskulární a
respirační úmrtnosti, ale je obtížné až nemožné oddělit účinky dalších, současně působících
látek. Oxid dusičitý jako složka emisí spalovacích procesů je vysoce korelován s ostatními
primárními i sekundárními zplodinami, proto nelze určit, zda se jedná o nezávislý vliv NO 2
nebo spíše působení celé směsi látek, zejména aerosolu, uhlovodíků, ozónu a dalších látek.
Proto odborníci doporučují, přestože již byly specifikovány některé kvantitativní vztahy
expozice a zdravotních účinků NO2, hodnotit zdravotní dopady znečištění ovzduší na
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základě vztahů pro aerosolové částice, ve kterých je vliv NO2 i dalších znečišťujících látek
zahrnut.
Pro roční průměrnou koncentraci je v doplňku směrnice WHO 2005 pro kvalitu ovzduší v
Evropě uvedena doporučená hodnota 40 µg/m3. Z některých nedávných studií, zabývajících
se vlivem NO2 ve vnitřním prostředí na zdraví dětí a zejména astmatických osob vyplývá, že
pro dlouhodobou zátěž by měla být tato doporučená koncentrace patrně ještě snížena, ale
podle WHO pro takový krok zatím není k dispozici dostatek důkazů.
Aerosol
Odhad hodnoty lineárního trendu (příloha č. 1) dokládá, přes mírný pokles v roce 2016 na
21 µg/m3, přetrvávající, dlouhodobě neměnný stav. Kvalita ovzduší v monitorovaných
sídlech je významněji ovlivňována meteorologickými podmínkami, které lze charakterizovat
vyšší četností excesů a rychlých změn počasí zahrnujících dlouhodobější suchá období
vysokých teplot, krátká období intenzivních srážek či zimní inverzní situace až plošného
charakteru. Navíc lze zimní období (topné sezóny) 2013 – 2016 považovat v kontextu
dlouhodobého vývoje za velmi mírná. Znečištění ovzduší měst a městských aglomerací stále
ovlivňuje zejména doprava, která je zde dominantním a v podstatě plošně působícím
zdrojem znečištění ovzduší. Další spolupůsobící zdroje (teplárny, domácí vytápění, průmysl)
mají více lokální význam. Specifickou oblastí je Moravskoslezský kraj (MSK) s dlouhodobě
zvýšenými hodnotami škodlivin ve venkovním ovzduší, kde mají zásadní význam emise z
velkých průmyslových zdrojů a dálkový transport škodlivin. To potvrzují roční imisní
charakteristiky suspendovaných částic frakce PM10 a PM2,5, které nejenom v městských
dopravně exponovaných lokalitách, ale i v průmyslem zatížených oblastech MSK překračují
jak doporučené hodnoty Světové zdravotnické organizace (WHO), tak i imisní limity. V roce
2016 se hodnoty přírodního pozadí průměrných ročních koncentrací v ČR pohybovaly od 7
do 18,8 µg/m3. Roční koncentrace na stanicích ve městech, resp. obydlených oblastech
kolísaly mezi 15 až 41 µg/m3; maximální 1hodinové koncentrace ale mohly v extrémně
zatížených lokalitách v období nepříznivých rozptylových podmínek dosáhnout i více než
500 µg/m3.
Účinek částic závisí na jejich velikosti, tvaru a chemickém složení. Velikost částic je
rozhodující pro průnik a ukládání v dýchacím traktu. Větší částice jsou zachyceny v horních
partiích dýchacího ústrojí. Částice frakce PM10 (se střední hodnotou aerodynamického
průměru 10 µm) se dostávají do dolních cest dýchacích. Částice označené jako frakce PM 2,5
pronikají do průdušinek, nejjemnější submikrometrická frakce až do plicních sklípků. Účinky
suspendovaných částic jsou ovlivněny také adsorpcí dalších znečišťujících látek na jejich
povrchu.
Aerosolové částice obsažené ve vdechovaném vzduchu mají široké spektrum účinků na
srdečně-cévní a respirační ústrojí. Dráždí sliznici dýchacích cest, mohou způsobit změnu
struktury i funkce řasinkové tkáně, zvýšit produkci hlenu a snížit samočisticí schopnosti
dýchacího ústrojí. Tyto změny omezují přirozené obranné mechanismy a usnadňují vznik
infekce. Recidivující akutní zánětlivá onemocnění mohou vést ke vzniku chronického zánětu
průdušek a chronické obstrukční nemoci plic s následným přetížením pravé srdeční komory
a oběhovým selháváním. Spolupodílí se vliv mnoha dalších individuálních faktorů, jako je
stav imunitního systému organismu, alergická dispozice, expozice látkám v pracovním
prostředí, kouření apod. Jednou z obranných funkcí dýchacích cest je pohlcování
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vdechnutých částic specializovanými buňkami, tzv. makrofágy. Při tom dochází k uvolňování
látek, které navozují zánětlivou reakci v plicní tkáni a mohou přestupovat do krevního oběhu.
Uvolňované regulační molekuly imunitního systému podporují tvorbu agresivních volných
radikálů v bílých krvinkách a tím přispívají k tzv. oxidačnímu stresu. Ten ovlivňuje
metabolismus tuků, vede k poškození stěn v tepnách a přispívá k rozvoji aterosklerózy.
Dalším z mechanismů, které se podílí na rozvoji srdečních onemocnění, je ovlivnění
elektrické aktivity srdce. Některé studie naznačují, že riziko akutní srdeční příhody je vyšší u
diabetiků. Vzhledem k tomuto širokému spektru mechanismů systémového působení a i
dalším účinkům jsou aerosolové částice považovány za nejvýznamnější environmentální
faktor ovlivňující úmrtnost.
Aerosolové částice PM samostatně, stejně jako celá směs látek působících znečištění
venkovního ovzduší, jsou zařazeny od roku 2013 Mezinárodní Agenturou pro výzkum
rakoviny (IARC) Světové zdravotnické organizace (WHO), mezi prokázané lidské
karcinogeny skupiny 1, přispívající ke vzniku rakoviny plic. Tento fakt se prozatím nijak
neodrazil v doporučeních pro kvantitativní hodnocení.
Krátkodobá expozice zvýšeným koncentracím aerosolových částic se podílí na nárůstu
celkové nemocnosti i úmrtnosti, zejména na onemocnění srdečně-cévních a dýchacích a na
zvýšení počtu osob hospitalizovaných pro tato onemocnění, zvýšení kojenecké úmrtnosti,
zvýšení výskytu respiračních symptomů jako je kašel a ztížené dýchání – zejména u
astmatiků, a na změnách plicních funkcí při spirometrickém vyšetření.
Dlouhodobá expozice zvýšeným koncentracím má za následek vyšší úmrtnost na choroby
srdečně cévní a respirační, včetně rakoviny plic a s tím související zkrácení délky života,
zvýšení nemocnosti na onemocnění dýchacího ústrojí a výskytu symptomů chronického
zánětu průdušek a snížení plicních funkcí u dětí i dospělých. Přibývá důkazů o vlivu
expozice částicím na vznik diabetu II. typu, na neurologický vývoj u dětí a neurologické
poruchy u dospělých.
Pro působení aerosolových částic v ovzduší nebyla zatím zjištěna bezpečná prahová
koncentrace. Předpokládá se, že citlivost jedinců v populaci má tak velkou variabilitu, že ti
nejcitlivější jsou v riziku účinků i při velmi nízkých koncentracích. Při chronické expozici
suspendovaným částicím frakce PM2,5 se redukce očekávané délky života začíná projevovat
již od průměrných ročních koncentrací 5 µg/m3.
Zásadním ukazatelem zdravotních dopadů dlouhodobé expozice je odhad počtu předčasně
zemřelých pro dospělou populaci nad 30 let věku s vyloučením vnějších příčin úmrtí (úrazy,
sebevraždy apod.). Tento ukazatel zahrnuje jak předčasnou úmrtnost pro jednotlivé příčiny
úmrtí (kardiovaskulární nebo respirační onemocnění, rakoviny plic atd.), tak i úmrtí v
důsledku krátkodobé expozice PM.
Pro kvantitativní odhad rizika dlouhodobé expozice suspendovaným částicím byly použity
závěry projektu WHO HRAPIE, který ve zprávě z roku 2013 formuluje doporučení pro funkce
koncentrace a účinku pro aerosol, ozón a oxid dusičitý. Doporučení pro hodnocení
dlouhodobých účinků suspendovaných částic frakce PM2,5 vychází ze závěrů metaanalýzy
třinácti různých kohortových studií provedených na dospělé populaci v Evropě a Severní
Americe. Podle autorů nárůst průměrné roční koncentrace jemné frakce suspendovaných
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částic PM2,5 o 10 µg/m3 zvyšuje celkovou úmrtnost exponované populace nad 30 let o 6,2 %,
Relativní riziko (RR) je 1,062 (95 % CI 1,040, 1,083) na 10 µg/m3.
Pro hodnocení vycházející ze vztahu mezi expozicí suspendovaným částicím frakce PM2,5
byly koncentrace frakce PM10 přepočítány na základě odhadu průměrného zastoupení
frakce PM2,5 ve frakci PM10. Průměrný roční podíl suspendovaných částic frakce PM2,5 ve
frakci PM10, vypočítaný z hodnot souběžně měřených na 59 stanicích, se pohyboval od 64 %
do 89 % se střední hodnotou 78 % v roce 2016. V tomto zpracování byla použita hodnota 75
% podílu frakce PM2,5 ve frakci PM10, která odpovídá i dlouhodobému vývoji v České
republice.
Arsen (As)
Hlavní cestou expozice arsenu je vdechování a příjem potravou a vodou. Arsen vstřebaný
do organismu se ukládá zejména v kůži a jejích derivátech, jako jsou nehty a vlasy. Proniká
placentární bariérou. Vylučován je převážně močí.
Chronická otrava nejčastěji zahrnuje kontaktní alergické dermatitidy a ekzémy. Časté je
postižení nervového systému (degenerace optického nervu, poškození vestibulárního
ústrojí), trávicího ústrojí, cévního systému i krvetvorby. V epidemiologických studiích byla
pozorována zvýšená úmrtnost na kardiovaskulární choroby. U exponovaných osob byly
zjištěny chromosomální aberace periferních lymfocytů. Arseničnan sodný inhibuje reparaci
DNA v buňkách lidské kůže a v lymfocytech. Anorganické sloučeniny arsenu jsou
klasifikovány jako lidský karcinogen. Kritickým účinkem po expozici vdechováním je rakovina
plic. Pro riziko jejího vzniku je odhadována jednotka rizika ze studií profesionálně
exponovaných populací ve Švédsku a USA. Hodnota jednotkového rizika převzatá od
Světové zdravotní organizace je pro arsen 1,50 × 10-3.
Nikl (Ni)
Vdechování všech typů sloučenin niklu vyvolává podráždění a poškození dýchacích cest,
různé imunologické odezvy včetně zvýšení počtu alveolárních mikrofágů a imunosupresi.
Nikl proniká placentární bariérou, takže je schopen ovlivnit prenatální vývoj přímým
působením na embryo. Studie na pokusných zvířatech svědčí o tom, že některé sloučeniny
niklu vykazují široký rozsah karcinogenní potence. Nejsilnějším karcinogenem v těchto
experimentech byl sulfid niklitý a sulfid nikelnatý. U člověka byla popsána akutní otrava
tetrakarbonylniklem, alergická kožní reakce, astma (u zaměstnanců pracujících s niklem) a
podráždění sliznic. Karcinogenní účinky byly prokázány epidemiologickými studiemi po
inhalační expozici vysokým koncentracím niklu, neboť respirační trakt je cílovým orgánem,
ve kterém dochází k retenci niklu s následným rizikem vzniku rakoviny dýchacího traktu.
Sloučeniny niklu jsou na základě takových studií klasifikovány IARC jako prokázaný lidský
karcinogen ve skupině 1, kovový nikl jako možný karcinogen ve skupině 2B. Jednotkové
riziko inhalační expozice niklu (riziko vzniku rakoviny v důsledku celoživotní inhalace ovzduší
s koncentrací 1 µg/m3) je odhadováno WHO na 3,8 × 10-4.
Kadmium (Cd)
Kadmium (Cd) – je toxický kov, jehož hlavním metabolickým rysem je mimořádně dlouhý
biologický poločas, který má za následek prakticky nevratnou akumulaci kadmia v
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organizmu, zejména v ledvinách a játrech. Ledviny jsou kritickým orgánem po chronickou
expozici kadmiu, která vede k jejich poškození a ohrožení funkcí. Kadmium způsobuje
inhibici sulfhydrylových enzymů (vazbou na SH-skupinu), váže se v játrech na
metaloproteiny, zasahuje do metabolismu sacharidů a inhibuje sekreci inzulínu. Kadmiové
ionty jsou také účinnými blokátory kalciových kanálů, čímž dochází k přerušení šíření
nervového vzruchu. Kadmium je toxické pro reprodukci (ohrožuje funkčnost a kvalitu spermií
a poškozuje zárodečný epitel varlat), narušuje metabolismus ostatních kovů, kostní tkáň,
imunitní i kardiovaskulární systém. Inhalační expozice kadmiu může způsobovat rakovinu
plic u lidí a zvířat a poškození plodu. IARC klasifikovala kadmium a sloučeniny kadmia jako
lidské karcinogeny skupiny 1.
Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) - benzo[a]pyren (BaP)
PAU mají schopnost přetrvávat v prostředí, kumulují se v jeho složkách a v živých
organismech, jsou lipofilní a řada z nich má toxické, mutagenní či karcinogenní vlastnosti.
Patří mezi endokrinní disruptory, ovlivňují porodní váhu a růst plodu. Působí
imunosupresivně, snížením hladin IgG a IgA.Ve vysokých koncentracích (převyšujících
koncentrace nejen ve venkovním ovzduší, ale i v pracovním prostředí) mohou mít dráždivé
účinky. PAU patří mezi nepřímo působící genotoxické sloučeniny. Vlivem
biotransformačního systému organismu vznikají postupně metabolity s karcinogenním a
mutagenním účinkem. Elektrofilní metabolity kovalentně vázané na DNA představují poté
základ karcinogenního potenciálu PAU. V praxi je nejvíce používaným zástupcem PAU při
posuzování karcinogenity benzo[a]pyren (BaP). BaP je z hlediska klasifikace karcinogenity
od roku 2010 zařazen IARC do skupiny 1 – prokázaný karcinogen.
Benzen (C6H6)
Benzen má nízkou akutní toxicitu, při dlouhodobé expozici má účinky hematotoxické,
genotoxické, imunotoxické a karcinogenní. Nejzávažnějším účinkem benzenu je jeho
karcinogenní působení. Benzen je z hlediska klasifikace karcinogenity zařazen do skupiny 1
– prokázaný karcinogen (IARC 1987). Byly popsány nádory jater, prsu, nosní dutiny a
leukémie. Přibývá studií, které uvádějí důkazy o vztahu mezi expozicí benzenu ze
znečištěného ovzduší a vznikem akutní leukemie u dětí (IARC, 2010). Některé studie
dokonce naznačují, že toto riziko by mohlo nastat již při nižších koncentracích než je
současný imisní limit 5 μg/m3 pro benzen ve venkovním ovzduší, ale tyto studie zatím nejsou
využitelné pro kvantitativní hodnocení. WHO definovalo pro benzen, na základě zhodnocení
řady studií, jednotku karcinogenního rizika pro celoživotní expozici koncentraci 1 µg/m3 v
rozmezí 4,4 - 7,5 × 10-6 (střední hodnota 6 × 10-6). V těchto studiích byly osoby exponovány
koncentracím o několik řádů vyšším, než se mohou vyskytnout ve venkovním ovzduší. Je
proto možné, že extrapolace do oblasti nižších koncentrací neodpovídá reálné křivce
účinnosti. Hodnota UCR doporučená WHO je experty EU považována za horní mez odhadu
rizika, dolní mez hodnoty jednotky karcinogenního rizika byla s použitím sublineární křivky
extrapolace odhadnuta na 5 × 10-8. Tento rozsah hodnot UCR znamená, že riziko leukémie
1 x 10-6 by se mělo pohybovat v rozmezí roční průměrné koncentrace benzenu v ovzduší
cca 0,2 – 20 µg/m3. Při aplikaci výše uvedené UCR 6 × 10-6 vychází koncentrace benzenu
ve vnějším ovzduší, odpovídající akceptovatelné úrovni karcinogenního rizika pro populaci 1
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× 10-6 v úrovni roční průměrné koncentrace 0,17 µg/m3. Jde o horní mez odhadu rizika, který
velmi pravděpodobně nadhodnocuje skutečné působení.
Vliv hluku na lidské zdraví
Nepříznivé účinky hluku na lidské zdraví jsou obecně definovány jako morfologické nebo
funkční změny organismu, které vedou ke zhoršení nebo poškození jeho funkcí, ke snížení
odolnosti organismu vůči stresu nebo zvýšení vnímavosti k jiným nepříznivým vlivům
prostředí.
Při hodnocení konkrétní akustické situace je nutno o hluku uvažovat nejen z hlediska celého
spektra atakovaných funkcí, ale i z hlediska fyzikálních parametrů hluku, místa a času
působení. Obecně je možné přijmout tzv. Lehmanovo schéma účinků:
Hladina akustického tlaku A, LA:
> 120 dB

možné nebezpečí poškození buněk a tkání

> 90 dB

možné nebezpečí pro sluchový orgán

> 60 až 65 dB

možné nebezpečí pro vegetativní systém

> 30 dB

možné nebezpečí pro nervový systém a psychiku

Negativní účinky hluku můžeme rozdělit na:
SPECIFICKÉ (auditivní) - s účinkem na sluchový orgán, kdy při expozici hladině akustického
tlaku A od 120 - 130 dB dochází k poškození bubínku a převodních kůstek, při mnohaleté
expozici LAeq,T nad 85 dB k poškození vnitřního ucha.
NESPECIFICKÉ (extraauditivní, mimosluchové, systémové) - s účinkem na různé funkce
organismu. Reakce vegetativního a hormonálního systému prostřednictvím stresu a tomu
odpovídající obraně organismu.
Dále pak na
AKUTNÍ ÚČINKY (stres a tomu odpovídající obrana organismu):
−
−
−
−
−
−
−
−

poškození sluchového aparátu – akustické trauma
zvýšení krevního tlaku
zrychlení tepové frekvence
stažení periferních cév
zvýšení hladiny adrenalinu
vliv na psychiku - únava, deprese, rozmrzelost, agresivita, neochota
snížení výkonnosti, paměti a pozornosti
úlekové reakce

CHRONICKÉ ÚČINKY (tzv. civilizační choroby):
-

fixování akutních účinků
ztráta sluchu resp. sluchové ztráty
vznik hypertenze
poškození srdce, infarkt myokardu
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-

snížení imunitních schopností organismu
pocity únavy
nepříznivé ovlivnění spánku, nespavost

Nespecifické účinky hluku se vzhledem k tomu, že se jedná o bezprahový škodlivý faktor,
projevují prakticky v celém rozsahu intenzit hluku. Zahrnují ovlivnění neurohumorální
a neurovegetativní regulace, biochemických reakcí, spánku, vyšších nervových funkcí, jako
např. učení a zapamatování informací, ovlivnění motorických funkcí a koordinace. Hluk
ztěžuje řečovou komunikaci, obtěžuje, vyvolává pocit rozmrzelosti a nespokojenosti.
Negativně ovlivňuje odpočinek organismu a tím i jeho výkonnost.
Na současném stupni poznání je za dostatečně prokázané považováno poškození
sluchového aparátu, ovlivnění kardiovaskulárního systému a negativní poruchy spánku.
Neprokázané, tj. omezené důkazy jsou např. u vlivu na hormonální systém, biochemické
funkce, fetální vývoj, mentální zdraví a imunitní systém.
Při doporučení limitních hodnot hluku v životním (mimopracovním) prostředí Světová
zdravotnická organizace (dále „WHO“) vychází ze současných poznatků o negativním účinku
hluku
na rušení spánku v noční době, na řečovou komunikaci, obtěžování, pocity
nepohody a rozmrzelosti a to při jejich dlouhodobém působení, které je specifikováno
minimální dobou expozice 10 – 15 let. Doporučené limitní hodnoty jsou uvažovány vždy pro
dopadající zvuk, ale mohou být vztaženy i na situace expozice ve volném akustickém poli.
Z hodnocení provedeného v rozptylové studii vyplývá, že po zohlednění všech stávajících i
uvažovaných zdrojů znečištění ovzduší nedojde k významnému zvýšení znečištění ovzduší
ani k překračování platných limitů v důsledku působení uvažovaného záměru.
Ani z hlediska možného synergického působení vlivů společně s dalšími zdroji znečištění
ovzduší v území nedojde k významným vlivům na ovzduší nebo zdraví lidí.
Z hlediska vlivů hluku na obyvatele lze konstatovat, že vybudováním a provozem plánované
komunikace nedojde k překročení platných hlukových limitů v dané lokalitě.
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Rozdíl zatížení komunikační sítě – rok 2034 varianty aktivní a nulové
[vozidla za 24 hod]
Nebezpečí dopravních úrazů
Realizace záměru zajistí podstatné zlepšení plynulosti a bezpečnosti provozu a snížení
pravděpodobnosti dopravních úrazů především cyklistů a chodců na stávajících
komunikacích v celém jihozápadním kvadrantu města.
Narušení faktorů ovlivněných účinky stavby
Narušení faktorů pohody
Provoz uvažovaného záměru prakticky neznamená změnu ve faktorech pohody.
Pro etapu výstavby doporučujeme respektovat následující opatření:
Při výstavbě budou respektovány požadavky nařízení vlády č. 272/2011, tj.
zejména omezení hlučných prací na dobu od 7 do 21 hod a respektování
hlukových limitů pro stavební práce dle uvedeného nařízení.
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Hodnocení vlivů na obyvatelstvo:
Kritérium

Hodnocení

Rozsah vlivu

V bezprostředním okolí záměru

Povaha
vlivu
přesahování st. hranic

vzhledem Přesahování st. hranic prakticky nepřichází v úvahu

Velikost a složitost vlivu

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

Pravděpodobnost vlivu

Vždy od uvedení záměru do provozu

Doba trvání, frekvence a vratnost

Vliv trvalý. Vliv vratný.
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D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima (např. povaha a množství emisí znečisťujících
látek a skleníkových plynů, zranitelnost záměru vůči změně klimatu)
Vlivy na ovzduší a klima jsou obecně spojeny s emisemi znečišťujících látek během výstavby
a provozu záměru.
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.
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
Záměr 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.
Pro posouzení vlivů na ovzduší byla zpracována Rozptylová studie uvedená v příloze.
Rozptylová studie je vypracována v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb., vyhl. č. 415/2012
Sb. a dle zadání objednatele pro NO2, PM10, PM2,5, benzen a benzo(a)pyren.
K výpočtu použitý produkt SYMOS 97 je programový systém pro modelování znečištění
ovzduší, který již zohledňuje platné imisní limity dané stávající legislativou v oblasti ochrany
ovzduší.
Program MEFA 13 dokáže hodnotit nejen emise z běžného provozu, ale zahrnuje nově i
vyčíslení nárůstu emisí při studených startech vozidel, zohledněny byly emise z otěru brzd a
pneumatik, z resuspenze prachu ležícího na vozovce a samostatně i emise spojené s
průjezdem automobilů křižovatkou.
Rozptylová studie je řešena ve variantě provozu v roce 2040.
Výpočet příspěvků k imisní zátěži byl proveden ve výpočtové síti o kroku 50m a v 8
modelových výpočtových bodech, reprezentující blízké hygienicky významné objekty obytná zástavba. Výška bodů byla stanovcena v respirační zóně člověka.
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Přehled RB mimo výpočtovou síť

Veškeré příspěvky k imisní zátěži sledované škodliviny jsou v následujících výstupech
uvedeny v µg.m-3.
Stávající stav V0 2019
Č. ref. bodu PM10
10001
0.1700
10002
0.1139
10003
0.3081
10004
0.2029
10005
0.3325
10006
0.2480
10007
0.5147
10008
0.2910

PM2,5

NO2

0.0996
0.0668
0.1805
0.1189
0.1948
0.1453
0.3016
0.1705

Benzen
0.0589
0.0395
0.1068
0.0703
0.1153
0.0860
0.1785
0.1009

0.0066
0.0045
0.0120
0.0079
0.0130
0.0097
0.0201
0.0114

BaP
3.39E-06
2.28E-06
6.15E-06
4.05E-06
6.64E-06
4.95E-06
1.03E-05
5.81E-06

PM10 max
24hod
1.444
1.467
2.373
1.675
4.104
2.675
5.097
3.993

Stav s uvažovaným záměrem V1 2040
Č. ref. bodu PM10
10001
0.1108
10002
0.2253
10003
0.1549
10004
0.0682
10005
0.0423
10006
0.1269
10007
0.2076
10008
0.0734

PM2,5

NO2

0.0649
0.1320
0.0908
0.0400
0.0248
0.0743
0.1217
0.0430

Benzen
0.0384
0.0781
0.0537
0.0236
0.0147
0.0440
0.0720
0.0255
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0.0043
0.0088
0.0061
0.0027
0.0017
0.0050
0.0081
0.0029

BaP
2.21E-06
4.5E-06
3.09E-06
1.36E-06
8.45E-07
2.53E-06
4.15E-06
1.47E-06

PM10-max
24h
1.083
2.436
0.909
0.527
0.473
0.975
2.044
0.950

Rozdíl v imisních koncentracích v RB mezi V0-2019 a V1 2040
Č. ref. bodu PM10
PM2,5
NO2
Benzen
BaP
PM10-24h
10001
0.0592
0.0347
0.0205
0.0023
1.18E-06
0.3607
10002
-0.1114
-0.0652
-0.0386
-0.0043
-2.22E-06
-0.9692
10003
0.1532
0.0898
0.0531
0.0060
3.06E-06
1.4640
10004
0.1347
0.0789
0.0467
0.0053
2.69E-06
1.1479
10005
0.2901
0.1700
0.1006
0.0113
5.79E-06
3.6317
10006
0.1211
0.0710
0.0420
0.0047
2.42E-06
1.7001
10007
0.3070
0.1799
0.1065
0.0120
6.13E-06
3.0531
10008
0.2176
0.1275
0.0754
0.0085
4.34E-06
3.0429

Po realizaci záměru, ve výhledovém roce 2040 dojde ke snížení imisních koncentrací v 7 z 8
RB stanovených ve vztahu k veřejnému zdraví, ve srovnání se stavem 2019. Ke zvýšení
imisních koncentrací dojde pouze ve 1 RB. V žádném RB nebude mít záměr v roce 2040
větší příspěvek k imisním koncentracím (v ročním průměru) větší než 1%.
Aktuální legislativa ochrany ovzduší umožňuje umísťování zdrojů znečišťování ovzduší i do
území, kde dochází k překračování imisních limitů znečišťujících látek za situace, kdy
příspěvky z provozu zdrojů k ročním koncentracím znečišťující látky nedosahují úrovně 1%
limitu roční průměrné koncentrace. Z výsledků výpočtu rozptylové studie vyplývá, že v
případě překročeného limitu v území, bude příspěvek záměru menší než 1% imisního limitu
roční průměrné koncentrace.
Dle pětiletých klouzavých průměrů imisních koncentrací (ČHMÚ) dochází v prostoru záměru
k přiblížení a překročení imisního limitu v ukazateli roční průměrná koncentrace
benzo(a)pyrenu (obdobně jako na většině území ČR). Ani v tomto ukazateli se ovšem
nepředpokládá příspěvek záměru větší než 1%.
Celkově lze na základě uvedených výsledků rozptylové studie vyslovit závěr, že navrhovaný
záměr bude z hlediska vlivů na ovzduší přijatelný.
Ve srovnání se stávajícím stavem lze oprávněně předpokládat, že pozitiva záměru ve formě
snížení intenzit dopravy a zároveň snížení imisí podél stávajících silnic procházejících
obydleným územím obce významně převáží nad mírným zvýšením imisí podél uvažovaného
záměru.
Z hodnocení provedeného v rozptylové studii vyplývá, že po zohlednění všech stávajících i
uvažovaných zdrojů znečištění ovzduší nedojde k významnému zvýšení znečištění ovzduší
ani k překračování platných limitů v důsledku působení uvažovaného záměru.
Ani z hlediska možného synergického působení vlivů společně s dalšími zdroji znečištění
ovzduší v území nedojde k významným vlivům na ovzduší nebo zdraví lidí.
Dle vyjádření Magistátu města Hradec Králové, Odboru hlavního architekta prochází část
záměru v úseku Pardubická – Honkova zastavěným územím obce. Podle
§ 11 zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
(1) Ministerstvo vydává
b) závazné stanovisko k umístění stavby pozemní komunikace v zastavěném území obce o
předpokládané intenzitě dopravního proudu 15 tisíc a více vozidel za 24 hodin v návrhovém
období nejméně 10 let (dále jen „pozemní komunikace“) a parkoviště s kapacitou nad 500
parkovacích stání, k řízení podle jiného právního předpisu (v tomto případě ÚR).
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Z tohoto důvodu je třeba zajistit závazné stanovisko dle §11 zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší pro územní rozhodnutí.
Zákres průchodu zastavěným územím:

Opatření pro snížení vlivů na ovzduší:
Navrhovaná opatření:
Dodavatel stavby zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek, především
v průběhu zemních prací.
Zásoby sypkých hmot v průběhu výstavby budou minimalizovány.
V případě nepříznivých klimatických podmínek v průběhu výstavby provádět
skrápění plochy staveniště.
Při skrývce, manipulaci se suchými substráty a při dopravě je třeba vhodnými
technickými opatřeními (skrápění, zatravnění dočasných skládek zemin,
zaplachtování přepravních vozidel) minimalizovat sekundární prašnost.
Zajistit závazné stanovisko dle §11 zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší pro
územní rozhodnutí.
Vlivy na klima
V souvislosti s realizací záměru se nepředpokládají významné změny mikroklimatu.
V souvislosti s realizací vegetačních úprav nebude docházet k vyšší četnosti mlh,
k lokálnímu zvýšení četnosti mlh může dojít v prostoru retečních nádrží pro zachycení
srážkových vod.
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Z hlediska změny klimatu se jedná o údaje o tom, jak je v rámci návrhu provedení záměru
řešena jeho energetická náročnost a účinnost mj. s ohledem na přímé či nepřímé emise
skleníkových plynů (CO2, N2O, CH4 či jakékoliv jiné skleníkové plyny ve smyslu Rámcové
úmluvy OSN o změně klimatu), využití obnovitelných zdrojů energie a opatření ke snižování
emisí či zlepšení energetické, provozní či logistické efektivity. Za přímé emise skleníkových
plynů je třeba považovat nejen jejich přímou produkci, ale také změny ve využívání krajiny a
lesnické činnosti (např. odlesňování), apod.
Z tohoto hlediska je možné uvést, že v souvislosti s realizací záměru dojde k vzniku nového
zdroje emisí CO2 o délce 2,98 km.
Vzhledem k očekávaným intenzitám záměru – až 31 784 vozidel za 24 hodin v roce 2030 a
35 340 vozidel za 24 hodin v roce 2040 se očekávají následující emise CO2 (emisní faktory
dle Exhaust emission from road transport, EEA, 2012):
Emise CO2 z uvažovaného záměru:
Rok

emise CO2 za 24h v kg

2030

67 047

2040

74 548

Na druhé straně uvažovaný záměr převezme odpovídající část intenzit dopravy z Pražské
ulice, Sokolské a Rašínovy třídy na sever od záměru a z Kutnohorské, Březhradské a
Rašínovy třídy na jih od záměru v průměrné délce 6,5 km.
Tato doprava by emitovala následující emise CO2:
emise CO2 za 24h v kg

Rok
2030

146 243
162 604

2040

Celkově je možné konstatovat, že uvažřovaný záměr přinese podstatné snížení emisí CO 2
oproti stavu bez záměru:
Snížení emise CO2 za 24h v kg

Rok
2030

79 196
88 057

2040

U emisí N2O bude situace obdobná, tzn. že v souvislosti s realizací a provozem
uvažovaného záměru dojde k významnému snížení těchto emisí do ovzduší.
Skutečné snížení emisí bude ještě významější vzhledem ke zvýšení plynulosti dopravního
proudu na uvažovaném záměru oproti stávajícímu stavu s častým zastavováním a
rozjížděním vozidel a dopravními zácpami.
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Se změnami ve využívání krajiny ve formě odlesnění se prakticky nepočítá. Předpokládá se
náhrada zemědělské půdy a ostatních ploch tělesem komunikace se zpevněnými plochami
vozovek a okolními plochami opatřenými vegetačními úpravami.
Zmírňování (mitigace) změn klimatu
V rámci Národního programu na zmírnění dopadů změny klimatu v ČR jsou stanoveny
následující tzv. redukční cíle, představující zejména snížení měrné a agregované emise C0 2
a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie na spotřebě primárních energetických zdrojů.
Realizace záměru představuje nový zdroj skleníkových plynů (emise CO2 ze spalovacích
motorů), ale přitom nahrazuje a optimalizuje jejich stávající produkci zejména v budoucím
výhledu ve formě přesunu automobilové dopravy z hustě osídleného území s mnoha
vynucelými zastaveními a rozjížděním vozidel vč. dopravních kongescí. Podstatné zvýšení
plynulosti dopravy emisi CO2 zásadně snižuje oproti pokračování stávajícího stavu.
Záměr zároveň zkracuje možné dopravní cesty v jihozápadním kvadrantu města, což opět
přispěje ke snížení spotřeby PHM a snížení množství vypouštěného CO2.
Z hlediska vozidel se spalovacími motory se na základě legislativních tlaků EU stále snižuje
povolené množství vypouštěného CO2 z jednoho vozidla, což dále přispěje ke snížení
spotřeby PHM a snížení množství vypouštěného CO2.
Přizpůsobení (adaptace) změnám klimatu
V rámci návrhu a hodnocení adaptace záměru změnám klimatu lze vycházet z dokumentu
Národní akční plán adaptace na změnu klimatu, který je implementačním dokumentem
Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (2015). Akční plán je
strukturován podle projevů změny klimatu, a to z důvodu významných mezisektorových
přesahů jednotlivých projeví změny klimatu a potfeby meziresortní spolupráce při
předcházení či řešení jejích negativních dopadů: dlouhodobé sucho, povodně a přívalové
povodně, zvyšování teplot, extrémní meteorologické jevy (vydatné srážky, extrémně vysoké
teploty ve. vlny veder, extrémní vítr a přírodní požáry. Strategie přizpůsobení se změně
klimatu v podmínkách ČR charakterizuje vliv změny klimatu na tyto vybrané oblasti
hospodářství a životního prostfedí (sektory):
• Lesní hospodářství - v důsledku klimatických změn předpokládáno zhoršování zdravotního
stavu a stability zejména pasečně obhospodařovaných, převážně smrkových monokulturních
lesů v nižších a středních polohách, s důsledkem aktivizace patogenních štůdců, živelných
kalamit včetně ohrožení suchem, apod.
Mitigační a adaptační opatření záměru: Kumulace a zadržení vody v místě, s možným
výparem. Z důvodů minimalizace negativních vlivů stavby a následného provozu realizovat
vegetační úpravy ve prospěch dřevin, které se vyznačují vyšší tolerancí ke škodlivým
činitelům a s melioračními účinky na půdu a současně poskytují vysoký mimoprodukční
funkční efekt. Prostřednictvím vytváření přírodě blízkéch vegetačních úprav zabezpečit
redukci vlivů abiotických a biotických škůdců a zvyšováni ekologické stability.
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• Vodní režim v krajině a vodní hospodářství - s rostoucí teplotou vzduchu předpokládán
vyšší výpar vody z povodí, částečně kompenzován mírným nárůstem ročního srážkového
úhrnu (do 10 % k výhledovému období 2070 - 2099), spíše však v zimním období, v letním
období naopak možný pokles srážek. Při nedostatku vody útlum evapotranspirace s efektem
ochlazování, nebezpečí výskytu horkých vln, sucha a vzniku lesních požárů.
Dojde ke snížení dotace podzemních vod a k poklesu průtoků zejména v málovodných
obdobích na přechodu léta a podzimu, očekává se dopad na vydatnost dostupných vodních
zdrojů, kvalitativní ovlivnění vod při nízkých průtocích i při extrémních srážkách, porušení
funkce vodohospodářské infrastruktury a rostoucí požadavky na vodní zdroje, apod.
Mitigační a adaptační opatfení záměru: Kumulace a zadržení vody v místě, s možným
výparem.
• Biodiverzita a ekosystémové služby - s růstem priiměrné globální teploty o více než 2 °C
odhadováno zvýšení rizika vyhynutí u přibližně 20 - 30 % druhů rostlin a živočichů, citlivé
zejména migrující druhy organismů, úbytek zejména vzácných druhů se specifickými nároky.
Posuny vegetačních pásem a změny v kvalitě a rozšíření jednotlivých biotopů ovlivní
produktivitu ekosystém, zejména ekosystémy pro ukládání uhlíku. Změny využití území
mohou dále ovlivňovat odrazivost zemského povrchu a přispět k regionálním klimatickým
změnám (mikroklima). Dále změna klimatu povede ke zvýšení rizik přírodních katastrof, jako
jsou například povodně, sucha a biologické invaze, apod.
Mitigační a adaptační opatření záměru: Omezení šíření nepůvodních invazních druhů rostlin
a živočichů. Nové retenční nádrže. Z důvodů minimalizace negativních vlivů stavby a
následného provozu realizovat kompenzační opatření jako např. přírodě blízkých
vegetačních úprav zabezpečit redukci vlivů abiotických a biotických škůdců, omezení kalamit
a zvýšení ekologické stability.
• Doprava - v důsledku klimatických změn předpokládány častější a intenzivní srážkové
úhrny s důsledkem snížené viditelnosti, příp. náhlé ledovky a sněhové úhrny zvyšující
nehodovost a nefunkčnost infrastruktury, zhoršení sjízdnosti či nesjízdnosti až zatarasení a
poškození vozovek, nízké hladiny ohrožující vodní dopravu. Zvýšená spotřeba energií při
provozu dopravních prostfedků apod.
Adaptační opatření záměru: Nová obslužná komunikace – plní vlastní uvažovaný záměr.
• Mimořádné události a ochrana obyvatelstva a životního prostfedí - předpoklad vzrůstu
četnosti a intenzit extrémních meteorologických jeví a dlouhodobého sucha, povodní velkého
rozsahu, sesuvů půdy a rozsáhlých lesních požárů včetně ohrožení energetické soustavy
vyplývající z těchto jevů. V zájmu zmírnění nebo zabránění ohrožení lidského života, zdraví,
životního prostfedí a velkým škodám na majetku.
Adaptační opatření záměru: Nové retenční nádrže.
Zhodnocení environmentálního rizika plynoucího z dosavadních i výhledových změn klimatu
ve vztahu k záměru a k popisovanému stavu životního prostředí v dotčeném území včetně
biologické rozmanitosti. Zejména pak to, jak je či není dotčené území schopno přizpůsobit se
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změně klimatu a jaké případné dopady z této schopnosti či neschopnosti plynou pro
posuzovaný záměr:
Ze známých dosud provedených výzkumů lze očekávat, že dotčené území je schopno
přizpůsobit se změně klimatu. Z hlediska biologické rozmanitosti existují údaje o postupném
šíření některých teplomilných druhů, které širším okolí záměru v minulosti byly vzácné nebo
zde nebyly indikovány vůbec.
Jedná se např. o zlatohlávka tmavého (Oxythyrea funesta). V Seznamu československých
listorohých brouků (Scarabaeoidea) (Král, 1989) se uvádí, že tento druh pravděpodobně na
území Čech vyhynul. Tedy konkrétně: nebyl v posledních 30 letech (tedy v letech 1960–89)
doložen na území Čech.
V současné době je tento druh doložen z širšího okolí uvažovaného záměru – zejména z luk
okolo Orlice a Labe.
Obdobně výskyt vyloženě teplomilného druhu kudlanka nábožná (Mantis religiosa) je doložen
z lokality Na Plachtě poprvé v roce 2011, dále v letech 2016 a 2017 (www.naplachte.cz).
Obrácené vlivy – tj. např. opuštění některých tradičních lokalit v okolí záměru chladnomilnými
druhy dosud indikováno nebylo.

Podmínky ke snížení případných negativních vlivů byly zahrnuty do opatření v kapitole B.I.6.
- Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů.
Vlivy na ovzduší a klima včetně aspektu klimatických změn jsou hodnoceny jako málo
významné.
Hodnocení vlivů na ovzduší a klima:
Kritérium

Hodnocení

Rozsah vlivu

V bezprostředním okolí záměru.

Povaha
vlivu
přesahování st. hranic

vzhledem Přesahování st. hranic prakticky nepřichází v úvahu

Velikost a složitost vlivu

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

Pravděpodobnost vlivu

Během výstavby a provozu

Doba trvání, frekvence a vratnost

Vliv trvalý. Vliv vratný.
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D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické
charakteristiky (např. vibrace, záření, vznik rušivých vlivů)
Pro podrobné objasnění problematiky vlivů hluku byla zpracována hluková studie
s následujícími závěry.
Řešené varianty
Výpočet hlukové studie byl řešen v následujících variantách:
Varianta 2019
Varianta stávajícího stavu k roku 2019, která ilustruje stávající vlivy hluku z automobilové
dopravy v území uvažovaného záměru.
Varianta 2030 – vlivy hluku z vlastního záměru v roce 2030 – orientační rok uvedení do
provozu.
Varianta 2040 - vlivy hluku z vlastního záměru v roce 2040 - 10 let po zprovoznění stavby.
Varianta 2040V - vlivy hluku z vlastního záměru v roce 2040 plus vlivy hluku z automobilové
dopravy v území uvažovaného záměru.
V minulosti zpracovaná Hluková studie 2008 řešila stav k roku 2015. Vzhledem k požadavku
ŘSD na posouzení stavu 2030 a 2040 v rámci dokumentace EIA byla zpracována tato
aktualizace Hlukové studie k roku 2030 a 2040.
Tato varianta vyhodnocuje předpokládanou akustickou situaci v zájmovém území po
realizaci uvažovaného záměru v rámci navržené varianty pro výhledový rok 2030 a 2040.
Výhledové intenzity dopravy k roku 2034 (cca 4 roky po uvedení do provozu) byly podrobně
stanoveny v technické studii. Uvedené horizonty zároveň plní požadavek „rok uvedení do
provozu“ a „v návrhovém období 10 let po zprovoznění stavby“ ([7]- Kozák J.: Doporučená
metodika vypracování hlukových studí v dokumentacích a jejich posuzování podle zákona č.
100/2001 Sb., a např. §11 zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší).
Z uvedených údajů dle technické studie lze odvodit následující za použití příslušných
výhledových koefientů:
Intenzity na Jižní spojce v roce zprovoznění stavby- rok 2030 - voz/24h
Úsek

Celkem

Osobních

Nákladních

křižovatka Kukleny -křižovatka Bláhovka

31 784

30 432

1 352

křižovatka Bláhovka - MÚK Pardubická

23 430

21 666

844

MÚK Pardubická - křižovatka Temešvár

24 260

22 666

637

křižovatka Temešvár - křižovatka
Hradubická

26 150

24 237

885
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Intenzity na Jižní spojce 10 let po zprovoznění stavby- rok 2040 - voz/24h
Úsek

Celkem

Osobních

Nákladních

křižovatka Kukleny -křižovatka Bláhovka

35 340

33 919

1 421

křižovatka Bláhovka - MÚK Pardubická

25 036

24 149

887

MÚK Pardubická - křižovatka Temešvár

25 932

25 263

670

křižovatka Temešvár - křižovatka
Hradubická

27 944

27 014

930

Intenzity dopravy na ostatních komunikacích byly odvozeny ze Sčítání 2016 (ŘSD 2016) pro
rok 2017 a po přičtení dopravy dle změn uvedených v předcházejícím textu pro rok 2040 a
dle příslušných výhledových koeficientů.
Přitom je potřeba upozornit na to, že v roce 2017 došlo k novému napojení na D11 ze silnice
I/11. Takže skutečnost roku 2017 je již mírně jiná než byla v roce 2016 – např. část dopravy
vedoucí ze západní části města na D11 se přesunula z Pardubické a Kutnohorské ul. na ul.
Pražskou.

Referenční body
Pro zhodnocení hlukové situace podél trasy záměru byly referenční body (RB) vybrány u
nejbližších obytných objektů (CHVPS) a ve dvou bodech v zahrádkářské osadě (CHVP) RB
7 a 8. Body byly umístěny 2 m před fasádou přilehlou k záměru. 1 RB (č. 13) byl
stanovenoven na rozvojové ploše
Jedná se přízemní a jednopatrové objekty pro bydlení (resp. rekreaci). Hladiny hluku ve
všech RB byly počítány ve výšce 3m a 6m.
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Přehled RB
RB

Charakter

1

Pražská 66

Foto

Objekt pro bydlení
CHVPS

2

Pražská 707
Objekt pro bydlení
CHVPS

3

Pražská 841
Objekt pro bydlení
CHVPS

4

Vilová 161
Objekt pro bydlení
CHVPS

5

Pardubická 430
Objekt pro bydlení
CHVPS

6

Vlčkovická 116
Objekt pro bydlení
CHVPS
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7

Zahr. osada Červený Dvůr sever
CHVP

8

Zahr. osada Červený Dvůr jih
CHVP

9

Červený Dvůr 1111 - sever
Objekt pro bydlení
CHVPS

10

Červený Dvůr 1111 - východ
Objekt pro bydlení
CHVPS

11

Medkova 28a
Objekt pro bydlení
CHVPS

12

Červený Dvůr 1111 - západ
Objekt pro bydlení
CHVPS
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13

Severní
roh
uvažované
lokality 86 RD v Plačicích

14

Kutnohorská 208, Rodinný
dům

15

Kutnohorská 220, Rodinný
dům

16

Medkova 1591/34
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Zvláštní pozornost byla věnována k záměru nejbližšímu objektu pro bydlení – a to RD
Červený Dvůr 1111, u kterého byly stanoveny 3 RB – RB 9, RB 10 a RB 12:

Pozn.: V některých grafických výstupech jsou tyto 3 RB překryty referenčním bodem č. 12,
v jiných referenčním bodem č. 10.
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Přehled RB
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Vzhledem k řadě přemostění komunikací a vodních toků včetně rozsáhlých navazujících
násypů bylo provedeno akustické modelování ve 3D terénu, které maximálně respektuje
výškopis území a uvažovaného záměru.
Šikmý pohled na model ve 3D – km 1,0 – 1,6

Šikmý pohled na model ve 3D – km 2,1 – 2,7
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Posouzení je provedeno dle metodiky: Výpočet hluku z automobilové dopravy, Manuál 2011,
M. Liberko, L. Ládyš, ŘSD Praha, listopad 2011. Dále byly použity Technické podmínky 189
„Stanovení intenzit na pozemních komunikacích“, EDIP, s.r.o., 2007, Technické podmínky
219 „Dopravně inženýrská data pro kvantifikaci vlivů automobilové dopravy na životní
prostředí“, EDIP 2010 a TP 225 II. vydání „Prognóza intenzit automobilové dopravy”, EDIP
2012. Programovou reprezentaci těchto metodik a technických podmínek představuje
programový produkt Hlukplus. Pro zpracování akustické studie byl použit programový
produkt Hlukplus Profi Pásma, verze 11 – Licence č.: Ekoteam 5029.
Základním podkladem pro charakteristiku záměru byla: „I/11 – I/37 Jižní spojka Hradec
Králové - aktualizace technického řešení s technicko - ekonomickým porovnáním variant a
vypracování záměru projektu, AF-CITYPLAN s.r.o., 2014“.
Záměr je řešen v jediné aktivní variantě – stav s realizací záměru v roce 2030 – uvedení do
provozu a 2040 – 10 let od uvedení do provozu. Posouzení vlivů hluku bylo provedeno pro
denní dobu (D) (06-22hod) a pro noční dobu (N) (22-06hod) dle hygienické legislativy.
Výpočet hladin hluku byl proveden v 12 referenčních bodech (RB) v chráněných venkovních
prostorech staveb, tj. do 2 m před fasádou objektů k bydlení, 2 RB v chráněných venkovních
prostorech (rekreace) a 1 RB na rozvojové ploše.
Byly stanoveny výšky RB ve 3m a v 6m.
Přehled hladin hluku v RB za stávajícího stavu (Varianta 2017), po uvedení do provozu
(2030) a 10 let po realizaci záměru (Varianta 2040V)
TABULKA BODŮ VÝPOČTU
RB

LAeq(dB)
2019

Č,

Výška

Den

2030

Noc

Den

Rozdíl 2040V2019

2040V

Noc

Den

Noc

Den

Noc

1-

3,0

57,5

49,1

45,4

36,9

46,1

37,3

-11,4

-11,8

1-

6,0

58,6

50,4

47,0

38,5

47,8

39,0

-10,8

-11,4

2-

3,0

53,9

46,6

43,1

34,2

45,2

35,8

-8,7

-10,8

2-

6,0

55,4

48,1

44,7

35,9

46,8

37,4

-8,6

-10,7

3-

3,0

49,2

38,9

39,9

31,0

49,7

39,1

0,5

0,2

3-

6,0

50,3

40,1

41,5

32,6

50,8

40,2

0,5

0,1

4-

3,0

58,7

51,4

39,7

30,8

40,5

31,5

-18,2

-19,9

4-

6,0

60,1

52,8

41,3

32,3

42,1

33,1

-18,0

-19,7

5-

3,0

50,4

41,1

43,4

33,8

50,7

42,6

0,3

1,5

5-

6,0

52,0

42,7

45,0

35,3

52,2

44,2

0,2

1,5

6-

3,0

45,8

37,2

37,8

28,8

42,9

34,8

-2,9

-2,4

6-

6,0

47,5

38,9

40,3

31,3

45,0

36,8

-2,5

-2,1

7-

3,0

36,6

27,0

49,6

40,5

50,1

41,0

13,5

14,0

7-

6,0

39,0

29,1

51,3

42,1

51,8

42,6

12,8

13,5

8-

3,0

37,1

29,5

49,3

40,3

49,8

40,7

12,7

11,2
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8-

6,0

39,9

32,3

50,9

41,8

51,4

42,4

11,5

10,1

9-

3,0

47,9

36,8

52,3

43,2

52,8

43,6

4,9

6,8

9-

6,0

49,0

38,0

53,9

44,7

54,4

45,2

5,4

7,2

10-

3,0

36,1

27,2

42,2

33,2

42,8

33,7

6,7

6,5

10-

6,0

38,4

29,4

45,1

36,1

45,7

36,6

7,3

7,2

11-

3,0

47,4

39,9

40,3

32,2

46,9

39,6

-0,5

-0,3

11-

6,0

49,0

41,5

41,8

33,8

48,5

41,1

-0,5

-0,4

12-

3,0

54,6

43,5

48,0

38,7

48,8

39,5

-5,8

-4,0

12-

6,0

55,1

43,9

50,7

41,3

51,4

42,2

-3,7

-1,7

13

3,0

45,9

38,6

40,4

31,5

41,3

32,4

-4,6

-6,2

13

6,0

47,5

40,2

41,9

33,0

42,8

33,9

-4,7

-6,3

14-

3,0

52,7

45,4

37,2

28,1

38,1

29,6

-14,6

-15,8

14-

6,0

54,2

46,9

38,7

29,7

39,7

31,2

-14,5

-15,7

15-

3,0

52,0

44,7

38,0

29,0

39,1

30,3

-12,9

-14,4

15-

6,0

53,5

46,2

39,6

30,6

40,7

31,9

-12,8

-14,3

16-

3.0

47.0

39,5

42,4

34,4

45,7

36,6

-1,3

-2,9

16-

6.0

48.6

41,1

44,0

36,0

46,9

39,5

-1,7

-1,6

Max

60,1

52,8

53,9

44,7

54,4

45,2

-5,7

-7,6

Min

36,1

27,0

37,2

28,1

38,1

29,6

2,0

2,6

Na základě uvedeného výpočtu lze konstatovat, že po realizaci uvažovaného záměru dojde
k zachování (změna do 2 dB) až k významnému snížení hladin hluku (max. -19,9 dB) v 11
referenčních bodech z 16. Maximální hodnoty se předpokládají v RB 3 a to 50,8 dB v denní
době a 40,3 dB v noční době.
Ve dvou RB v zahrádkářské kolonii dojde ke zvýšení hladin hluku o max. 14,0 dB z důvodu,
že tato oblast je dnes silničním hlukem prakticky nezasažena. Navíc zde bude dosaženo
hladin hluku kolem 50 dB v denní době a kolem 40 dB v noční době, což jsou hodnoty
hlukového pozadí města. V této oblasti se předpokládá nutnost plnění limitu pro CHVP
v denní době, tedy 60 dB.
Ve třech RB (9, 10, 12) u RD Červený Dvůr č.p. 1111 dojde jak ke snížení, tak ke zvýšení
hladin hluku, a to k úrovni 55 dB v denní době a 45 dB v noční době. Jedná se o
nejzatíženější a zároveň nejbližší objekt k uvažovanému záměru. Dle zjištěných skutečností
se nadlimitní (60 dB denní doba, 50 dB noční doba) vlivy hluku nepředpokládají. Po
upřesnění záměru v rámci DÚR se doporučuje provést detailní hlukové posouzení s důrazem
na ochranu tohoto objektu v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb.
Na základě provedeného výpočtu je možné konstatovat, že očekávané hladiny hluku
bezpečně plní hygienické limity hluku pro hluk ze silnice I. tř., tj. 60 dB pro denní dobu a 50
dB pro noční dobu.
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Zobrazení pásem hluku - 2019– noční doba
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Zobrazení pásem hluku – 2040V – noční doba
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Detailní řešení prostoru Červený dvůr
Zpracováno na základě požadavku Statutárního města Hradec Králové, odbor strategického
plánování a projektového řízení: „podrobné vyhodnocení vlivu hluku v oblasti referenčních
bodů 7, 8, 11 a 12, přičemž navrhujeme i rozšíření referenčních bodů v obytné zástavbě v
prostoru okolí budovy čp. 1591, Medkova ul. a všude tam, kde se předpokládaný hluk ve
vazbě na výstavbu obsahující chráněné prostory blíží stanoveným limitům hluku, včetně
vyhodnocení potřeby protihlukových opatření“.
RB 7 a 8 byly stanoveny pro ilustraci očekávané hlukové situace, jedná se o rekreační
objekty, kterých nejsou legislativou stanovené hygienické limity hluku, k nejvyšším vlivům
hluku bude docházet v bodech 9, 10 a 12.

Přehled situace v okolí RB 9, 10, a 12

T A B U L K A

B O D Ů

V Ý P O Č T U

Výška

LAeq (dB)
2040V

Č.
99-

Nad
Terén

Abs.Nmv

Souřadnice

3.0

236.4

6.0

239.4

Limit

Do limitu

Den

Noc

Den

Noc

Den

Noc

3268.3; 1038.0

52,8

43,6

60

50

7,2

6,4

3268.3; 1038.0

54,4

45,2

60

50

5,6

4,8
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10-

3.0

10-

6.0

236.3

3276.3; 1037.4

42,8

33,7

60

50

17,2

16,3

239.3

3276.3; 1037.4

45,7

36,6

60

50

14,3

13,4

12-

3.0

236.4

3267.3; 1026.0

48,8

39,5

60

50

11,2 10,5

12-

6.0

236.5

3267.3; 1026.0

51,4

42,2

60

50

8,6

Pásma hluku - den

Pásma hluku - Noc
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7,8

Situace s protihlukovoou stěnou (PHS)

Pro potřeby modelování byla navržena PHS 134m dlouhá a 3m vysoká v km 2,270 –
2,404 pravostranně
Situace s PHS
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T A B U L K A

B O D Ů

V Ý P O Č T U (PHS)

Výška

LAeq (dB)
2040V

Č.
99-

Nad
Terén

Abs.Nmv

Souřadnice

3.0

236.4

6.0

10-

3.0

10-

6.0

Limit

Do limitu

Den

Noc

Den

Noc

Den

Noc

3268.3; 1038.0

48,1

39,1

60

50

11,9 10,9

239.4

3268.3; 1038.0

50,2

41,3

60

50

9,8

8,7

236.3

3276.3; 1037.4

40,2

31,8

60

50

19,8

18,2

239.3

3276.3; 1037.4

43,1

34,4

60

50

16,9

15,6

12-

3.0

236.4

3267.3; 1026.0

46,6

37,1

60

50

13,4 12,9

12-

6.0

236.5

3267.3; 1026.0

49,4

39,9

60

50

10,6 10,1

Pásma hluku – Den - PHS
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Pásma hluku – Noc - PHS

Celkově lze konstatovat, že v prostoru Červený dvůr se na základě uvedeného dopravního
modelu nepředpokládá dosažení nebo překročení hygienických limitů hluku.
Na základě principu předběžné opatrnosti byla prověřena možnost realizace a účinnost PHS
134m dlouhá a 3m vysoká v km 2,270 – 2,404 pravostranně. Bylo zjištěno, že tato
protihluková stěna by způsobila snížení očekávaných hladin hluku o 1,9 – 4,7 dB.
Celkově je možno konstatovat, že realizace záměru je z hlediska plnění hygienických
legislativních limitů hluku v aktivní variantě přijatelná.
Závěry:
1. Závěry této hlukové studie platí za předpokladu správnosti údajů o intenzitách
dopravy dle uvedeného modelu dopravy. Tento model předpokládá realizaci dalších
komunikací (např. „Severní tangenta“), které mohou, ale nemusí být realizovány.
Model intenzit obsahuje poměrně malý podíl nákladních automobilů.
2. Metodika výpočtu hluku počítá se snižováním emisí hluku z vozidel do roku 2020.
V dalších letech již se snižováním emisí hluku z vozidel nepočítá (počítá s emisí
hluku 2020). Nijak nezohledňuje např. další modernizaci vozového parku,
elektromobilitu apod.
3. Po upřesnění záměru (DÚR) zpracovat detailní hlukovou studii s důrazem na prostor
u RB 9, 10 a 12 – km 2,35 vpravo. V případě potřeby realizovat protihlukovou stěnu
(cca 134m dlouhá a 3m vysoká v km 2,270 – 2,404 pravostranně).
4. Bude zkoordinována realizace navrhované protihlukové stěny podél Rašínovy třídy s
nárůstem intenzit dopravy generované záměrem a aktuálním modelem dopravy
města. Před realizací záměru bude provedeno posouzení účinnosti této stěny a v
případě potřeby (pro splnění hygienických limitů hluku) její úprava v rámci realizace
záměru.
5. Po uvedení silnice do zkušebního provozu bude provedeno kontrolní měření hluku.
V případě překročení hygienických limitů hluku budou provedena nápravná opatření.
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Hodnocení vlivů hluku:
Kritérium

Hodnocení

Rozsah vlivu

V bezprostředním okolí záměru.

Povaha
vlivu
přesahování st. hranic

vzhledem Přesahování st. hranic prakticky nepřichází v úvahu

Velikost a složitost vlivu

Vliv malý, technicky dále řešitelný. Vliv jednoduchý.

Pravděpodobnost vlivu

Během výstavby a provozu záměru

Doba trvání, frekvence a vratnost

Vliv trvalý. Vliv vratný.

eko

144

team

D.I.4 Vlivy na povrchové a podzemní vody
Základním principem odvodnění silničního tělesa je veškerou vodu z povrchu komunikací
podchytit a odvést do nejbližšího vhodného recipientu, kterým je tok řeky Labe. Malý Labský
náhon je pro odvedení srážkových vod nevhodný, protože jeho kapacita je vyčerpaná. Voda
ze zpevněných ploch jižní spojky není nikde volně rozptylována do terénu. Pro odvodnění
komunikací je z větší části zvolen způsob pomocí klasické středové kanalizace a
odvodňovacího žlábku s vpustmi. Středová kanalizace je po úsecích napojována do
dešťového sběrače, který je veden podél paty svahu a odvádí dešťové vody.
Před vyústěním dešťového sběrače budou navrženy havarijní objekty – dešťová usazovací
nádrže s koalescenčními odlučovači ropných látek a případně retenční nádrž.
Navržený systém odvodnění je v souladu se závěry a doporučeními dokumentace EIA, která
posuzovala dokumentaci DUR z roku 2008.
Srážkové vody budou přednostně zasakovány, teprve v případě podání důkazu nemožnosti
zasakování v odborném posudku, budou odváděny do toku.
Nejvýznamnější znečišťující látkou ve splachových dešťových vodách jsou posypové soli.
Toto znečištění vzniká pouze v zimním období. Posypové soli obsahují především chlorid
sodný (NaCl), některé druhy obsahují menší množství chloridu vápenatého (CaCl2).
Výzkumem bylo zjištěno, že z celkového množství aplikovaných solí se do vodotečí dostává
cca 30 %, zbytek je rozptýlen rozstřikem do nejbližšího okolí komunikace. Posypové soli
neohrožují zdraví, ale působí nepříznivě na asimilační orgány rostlin (Cl-), sodné kationty pak
zhoršují vlastnosti půdy v bezprostřední blízkosti komunikací.
Dle metodiky zimní údržby komunikací se na silnicích 1. třídy v hodnoceném prostoru v
současné době při zimním posypu komunikací používá max. 20 g posypových materiálů na
1 m2, za jedno zimní období se pak aplikuje cca 1 kg posypových materiálů na 1 m 2.
Většinou se používají posypové soli s obsahem 97,5 % NaCl a podlimitním obsahem těžkých
kovů. V poslední době se přechází na posypové materiály s 98,8 % NaCl.
Dále jsou splachové dešťové vody znečištěny látkami vznikajícími při provozu na pozemních
komunikacích. Těmi jsou obrus krytu vozovky, obrus pneumatik, úkapy ropných látek, ztráty
přepravovaných materiálů, obrusy brzdového obložení apod. Toto znečištění je minimální a
prakticky neměřitelné.
Splaškové odpadní vody
Splaškové odpadní vody budou vznikat během výstavby v areálech stavebních firem a
budou řešeny v rámci těchto areálů. Při zřizování dočasných zařízení staveniště v trase
přeložky je nutné osazení chemických WC.

Technologický proces, při kterém odpadní vody vznikají
Výstavba
Během výstavby bude vznikat omezené množství srážkových vod v důsledku odtoku
dešťových srážek z výstavby přeložky.
U stavebních firem budou během výstavby vznikat splaškové odpadní vody.
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Provoz
Při provozu budou vznikat srážkové vody v důsledku odtoku srážkových vod ze zpevněného
povrchu vozovky.
Technologické odpadní vody
Množství těchto vod bude minimální a jejich vznik bude občasný. Jedná se např. o vody
používané při očistě vozidel a mechanismů. Vody použité při kropení betonů budou většinou
vypařeny nebo chemicky vázány.

Vliv na kvalitu vod
Během jednoho zimního období bude ze zpevněných ploch záměru odtékat 11,5 t
chloridových iontů.
Průměrné koncentrace chloridů v českých tocích podél silnic se pohybuje mezi 5 – 30 mg/l,
maximální koncentrace dosahují 40 mg/l.
Chloridy vzniklé v souvislosti se solením povrchu přeložky v zimním období mohou reálně
vést ze zvýšení koncentrací chloridových iontů v tocích podél silnice o 1 – 1,5 mg/l.
Dle směšovací rovnice může teoreticky dojít při nejnižším průtoku v recipientu – řeka Labe
k navýšení koncentrace chloridových iontů o 0,9 mg/l.
Dle (dnes již neplatné) příl. č. 3 k nařízení vlády č. 61/2003 Sb. – Imisní standardy –
ukazatele a hodnoty přípustného znečištění povrchových vod představoval imisní standard
pro chloridy 250 mg/l (100 mg/l u stávajících nebo předpokládaných zdrojů pitné vody).
Z tohoto hlediska nedojde realizací uvažovaného záměru k překročení legislativního limitu.
Dle aktuálně platné příl č. 1a nařízení vlády č. 401/2015 Sb.: Ukazatele a hodnoty
přípustného znečištění povrchových vod a vod užívaných pro vodárenské účely, koupání
osob a lososové a kaprové vody, vztahující se k místu odběru vody pro úpravu na vodu
pitnou, místu provozování koupání, respektive k úseku vodního toku stanoveného jako
lososová nebo kaprová voda je přípustné znečištění pro účely § 31, § 34 a § 35 vodního
zákona v ukazateli chloridy 65 mg/l, pro ostatní účely 150 mg/l.
Z tohoto hlediska také nedojde realizací uvažovaného záměru k překročení legislativního
limitu.
Mez tolerance pro vodní organismy v ukazateli chloridy se obecně udává kolem hodnoty 1g/l,
tj. 1000 mg/l. Z tohoto hlediska také nedojde v Labi k významnému vlivu na vodní organismy.
Zvýšením bezpečnosti dopravy lze očekávat snížení četnosti havárií vozidel a tím i snížení
možnosti úniku závadných látek do povrchových a podzemních vod.
Vyhodnocení vlivů stavby na podzemní vody ve fázi provádění stavby
Dne 01. 02. 2018 byla na lokalitě "I/11 – I/37 Jižní spojka Hradec Králové" provedena
obhlídka plánované trasy. Obhlídka byla zaměřena na posouzení vlivu stavby na stav
povrchových a podzemních vod.
Obhlídkou lokality bylo zjištěno, že nedojde ke změně odtokových poměrů v krajině.
Převládající směr proudění kvartérní zvodně je východním až jihovýchodním směrem v
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západní části Jižního obchvatu, který následně směrem na východ v nivě Labe pokračuje
jižním směrem. Kvarterní sedimenty s výjimkou nejsvrchnější vrstvy představují výrazně
propustné prostředí s transmisivitou na úrovni T = n.10-3 m2.s-1. Toto zaručí, že průtočnost
kvartérní zvodně nebude ovlivněna zatížením vysokými náspy a díky výraznému podílu
mostních konstrukcí na trase bude plošné ovlivnění zanedbatelné.
Na lokalitě nebyly v blízkosti plánované trasy zjištěny žádné HG objekty, které by mohly být
plánovaným záměrem ovlivněny. Zároveň nejsou v Geofondu v blízkosti plánované trasy
evidovány žádné HG objekty.
Plánovaná stavba se nenachází v CHOPAV Východočeská křída a zároveň neleží v
ochranném pásmu vodních zdrojů.
Stavba prochází záplavovou oblastí, která se rozprostírá v těsné blízkosti Labského náhonu,
vymezena záplavovou čarou Q5, který bude přemostěn. Ve východní části stavby, na silnici
I/37 při jejím východním okraji zasahuje do záplavové oblasti Labe, Která je vymezena
záplavovou čarou Q20 a Q100.
Na základě obhlídky lokality a dostupných podkladů, nelze dotčenou stavbou očekávat
zhoršení hydrogeologických poměrů na lokalitě oproti současnému stavu. Pro zlepšení
hydrogeologických poměrů do budoucna lze doporučit vsakování srážkových vod do
štěrkopískových vrstev, případně zpomalení jejich odtoku do řeky, s přihlédnutím na
vliv chloridů ze zimních posypových směsí, aby nebyla zhoršena jejich jakost.
Umístění, rozměry stavebních jam
Studie zpracovává několik mostních objektů, 202, 203, 205, 206, 207 u kterých se
předpokládá hlubinné založení (=piloty). Jámy pro realizaci založení mostních opěr se
pohybují v rozměrech 5-18 x 26-48 m, tj. 240 - 630m2 s hloubkou do 2,5 m. Realizace
založení jako krátkodobá činnost neovlivní zvodně podzemních vod.
Obecně se k těmto vlivům navrhují následující podmínky:
Pro zimní údržbu používat soli s minimálními obsahy těžkých kovů a preferovat
používání vodných roztoků solí pro minimalizaci kontaminace půd v okolí
silnice.
Vliv na povrchové vody eliminovat vhodnými projekčními a realizačními
opatřeními s přijetím účinného a funkčního havarijního plánu zkolaudované
stavby se zapracováním činností regionálních záchranných jednotek.
Před zahájením stavebních prací provést zaměření hladin podzemní vody u
studní a objektů měření hladin v okolí plánované trasy a provést též vzorkování
několika vybraných objektů.
V dalších stupních projektové dokumentace konkretizovat předpokládaná místa
oplachu vozidel vyjíždějících na veřejné komunikace ze stavenišť, včetně
návrhu zařízení na mytí vozidel.
V dalších stupních projektové dokumentace bude řešeno zabezpečení stavenišť
proti úniku nebezpečných látek
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Zařízení stavenišť budou vybavena dostatečným množstvím chemických WC;
v případě jiného řešení likvidace splaškových vod bude předložen příslušným
vodohospodářským orgánům návrh na řešení jejich likvidace.
Všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi musí být
v dokonalém technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména
z hlediska možných úkapů ropných látek; v případě úniku ropných nebo jiných
závadných látek bude kontaminovaná zemina neprodleně odstraněna a uložena
na lokalitě určené k těmto účelům.
Záměr vybavit 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).
Vlivy záplav
Záplavová území dle serveru MMHK

Labe vykazuje přímou vyhlášenou inundaci povodí Labe.
Labský náhon vykazuje přímou nevyhlášenou inundaci povodí Malého Labského náhonu.
Jako dominantní lze označit vyhlášenou inundaci povodí Labe, která ovšem uvažovaný
záměr (který končí v MUK Hradubická) zasahuje minimálně. Méně významná je nevyhlášená
statická inundace povodí Malého Labského náhonu. Dle stávajících poznatků lze
předpokládat, že navržené přemostění dvojitou klenbou 30m mostem pro bezpečné
převedení biokoridoru je pro převedení záplavy dostatečné. Na základě konzultace se
správcem toku (Povodí Labe a.s.) se zde požaduje v detailu postupovat dle požadavků
správce toku.
Obecně se k těmto vlivům navrhují následující podmínky:
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Přemostění Malého Labského náhonu dimenzovat na základě požadavků
správce toku (Povodí Labe a.s.) s přihlédnutím k potenciální změně klimatu.
Stavbou nesmí dojít k ohrožení podzemních a povrchových vod a ke zhoršení odtokových
poměrů. Při realizaci stavby bude zohledněno vyjádření - stanovisko správce povodí Povodí Labe, s.p., a správce vodního toku. Ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž
se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících,
pokud tyto stavby a zařízení ovlivní vodní poměry, je nutný souhlas a vyjádření správce
vodního toku a povodí. Stavebník musí požádat vodoprávní úřad o souhlas dle § 17 odst. 1
písm. a) a c) dle zákona č.254/2001 Sb. se všemi náležitostmi podle vyhlášky č. 432/2001
Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a
vyjádření vodoprávního úřadu. K odvádění srážkových vod uvádíme, že drenážní systémy
odvodnění, trativody, vsakovací objekty, příkopy včetně propustků musejí mít dostatečnou
kapacitu, s ohledem na veškeré odvodňované plochy. Prováděním stavby nesmí dojít k
narušení stávajících drenážních systémů a trativodů, drobných vodních toků (Borovinka
Sever a Jih), stávajících odvodňovacích příkopů (HOZ), v případě jejich porušení musí být
zajištěna jejich obnova, tak aby plnily svoji funkci.
Nutné je dodržení ustanovení vodního zákona, především ve vztahu k vodním dílům.
Zejména bude brán zřetel na § 46 odst. 1 vodního zákona, ochrana vodních toků a jejich
koryt. Vlivem stavebních prací, nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů a podmínek pro
zajištění správy a údržby vodních toků a jejích funkce.
V případě realizace staveb vodních děl podle ust. § 55 vodního zákona (přeložky vodovodů,
kanalizací atd., případně nových vodních děl) je tyto stavby nutné povolit na základě podání
příslušné žádosti se všemi náležitostmi dle vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o
rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního
úřadu. Návrh hospodaření se srážkovými vodami musí být navržen v souladu s ustanovením
§ 5 odst. 3 vodního zákona a v souladu s platnými normami TNV 759011 Hospodaření se
srážkovými vodami a ČSN 75 90 10 Vsakovací zařízení srážkových vod.
Prováděním stavby nesmí dojít k ovlivnění okolních vodních zdrojů podzemních vod
(stávajících okolních studní a jímacích objektů) pro individuální zásobování. V průběhu
stavby bude prováděn monitoring jímacích objektů, studní dle předložené PD a provedeno
jeho vyhodnocení oprávněnou osobou (hydrogeologem).
V případě čerpání podzemních vod za účelem snížení jejich hladiny při realizaci stavby, bude
investorem (zhotovitelem) stavby požádáno o povolení nakládání s vodami podáním žádosti,
včetně příloh dle vyhl. 432/2001 sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o
náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.
Dle ust. §29 odst. 2 vodního zákona, osoba, která způsobí při provozní činnosti ztrátu
podzemní vody nebo podstatné snížení možnosti odběru ve zdroji podzemních vod,
popřípadě zhoršení jakosti vody v něm, je povinna nahradit škodu, která tím vznikla tomu,
kdo má povoleno odebírat podzemní vodu z tohoto vodního zdroje, a dále provést podle
místních podmínek potřebná opatření k obnovení původního stavu. Náhrada spočívá v
opatření náhradního zdroje vody. Není-li to možné nebo účelné, je povinna poskytnout
jednorázovou náhradu odpovídající snížení hodnoty tohoto nemovitého majetku, s jehož
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užíváním je povolení spojeno. Ve sporech o náhradu škody nebo o její výši rozhoduje soud.
Tím nejsou dotčeny obecné předpisy o náhradě škody.
Trasa Jižní spojky je vedena přes území „Temešvár" kde v 60 letech byla prováděna těžba
štěrkopísku a následně bylo do vytěžených míst prováděno nekontrolované skládkování
komunálního a průmyslového odpadu. Toto území je na odboru životního prostředí
evidováno jako území se starou ekologickou zátěží. Vzhledem ke skutečnosti, že v území je
rovněž umístěna překládači stanice komunálních odpadů a dvě zařízení na recyklaci
stavebních a demoličních odpadů, jsou v tomto území umístěny kontrolní monitorovací
hydrogeologické vrty.
Vzhledem k tomu, že toto území (celá trasa „Jižní spojky) se nachází v evidovaném
hydrogeologickém rajonu 1122 musí být monitorovací systém hydrogeologických vrtů
zachován.
Labské terasy v tomto hydrogeologickém rajonu se vyznačují jemnozrnným materiálem, s
dobrou propustností a mocností až 30 m. Převažuje zde písčitá složka, hrubé balvanité
štěrky se vyskytují ojediněle. Terasy mají průlinovou propustnost s vysokým stupněm
transmisivity (kolem 1.10"3m2/s). V tomto prostoru labských sedimentů je rozsáhlá těžba
ložisek štěrkopísků a intenzivní čerpání podzemní vody pro vodárenské využití (pro
Východočeskou vodárenskou soustavu), které vyvolává vznik tzv. indikovaných zdrojů, tedy
zvýšenou infiltraci vod z povrchového toku.
Propustnost tohoto území je vysoká, průlinová hladina podzemní vody je volná nebo mírně
napjatá vlivem málo propustného pokryvu při povrchu. K infiltraci srážek dochází v celé ploše
rajonu. Směr proudění za běžného hydrogeologického stavu je od okrajů rajonu k místním
drenážním bázím, tedy toku Labe. Dále zpracovatele dokumentace upozorňujeme na další
rozsáhlou starou ekologickou zátěž v trase plánované „Jižní spojky" a to na skládku
průmyslového a komunálního odpadu, která se nachází zhruba 300 m severně od severního
okraje lesa „Borovinka". Jedná se o písník zavezený průmyslovým a komunálním odpadem,
kterým byl v polovině 70. let rekultivován a překryt ornicí.
S ohledem na vodárenské využívání hydrogeologického rajonu 1122 je velmi rizikové
zasahovat do tělesa již mineralizované staré ekologické zátěže.
Vlivy starých zátěží
Starých ekologických zátěží se v trase uvažovaného záměru nachází několik.
Jedná se o bývalou skládku odpadů v prostoru mezi Pardubickou ulicí a Malým Labským
náhonem a stávajícím areálem „Panelárny“ a Překládací stanicí komunálních odpadů
Temešvár.
Další je potom prostor Červeného Dvora, kde byl v minulosti zavážen vytěžený písník
různým průmyslovým odpadem (např. bývalý Vertex a ZVÚ). V současné době je prostor
rekultivován na zemědělskou půdu.
Tento prostor je zachycen na leteckém snímku z roku 1977 (mapserver.mmhk.cz):
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Skládka byla v provozu ještě v roce 1989:
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V roce 1991 již byly skládka ukončena:

Změněné vlhkostní poměry vrchní vrstvy půdy byly zřejmé ještě v roce 2011:
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Zákres největšího rozsahu skládky do situace záměru:

Zákres největšího rozsahu skládky do situace záměru – detail:

:
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Na obou těchto lokalitách nelze pod horní vrstvou půdy vyloučit přítomnost nebezpečných
odpadů nebo látek škodlivých vodám.
Další potenciální lokalitu starých zátěží představuje areál dekontaminačního střediska
„Dekos“, který je umístěn na místě bývalé ČOV a kterého se uvažovaný záměr nedotkne.
K vlivu by mohlo dojít pouze v případě pokarčování záměru dále přes Labe, se kterým se
aktuálně nepočítá.
Problém staré zátěže může generovat i prostor stávající ČS PHM „Shell“ východně od
Hradubické (Rašínova třída). Tato ČS PHM bude v rámci MUK Hradubická likvidována.
Vzhledem k tomu, že v žádném výše uvedeném prostoru nelze vyloučit přítomnost
nebezpečných odpadů nebo látek škodlivých vodám, byla stanovena následující opatření:
Pro fázi přípravy:
Zpracovat podrobný průzkum starých zátěží, jejichž prostory zasáhnou
stavební práce uvažovaného záměru s důrazem na stanovení přítomnosti
nebezpečných odpadů, látek škodlivých vodám a nadlimitně znečištěných
zemin. V případě zjištění těchto látek navrhnout jejich bezpečnou stabilizaci na
místě, resp. odstranění v souladu s legislativou odpadového hospodářství a
legislativou ochrany vod dle požadavků příslušných orgánů státní správy
(odpady a ochrana vod).
Pro fázi výstavby:
V případě potvrzení přítomnosti nebezpečných odpadů, látek škodlivých vodám
a nadlimitně znečištěných zemin v prostoru stavby postupovat dle návrhu
jejich bezpečné stabilizace na místě, resp. dle návrhu pro jejich v souladu
s legislativou odpadového hospodářství a legislativou ochrany vod dle
požadavků příslušných orgánů státní správy (odpady a ochrana vod).

Hodnocení vlivů na vodu:
Kritérium

Hodnocení

Rozsah vlivu

V prostoru záměru – vliv na odvodnění oblasti.

Povaha
vlivu
přesahování st. hranic

vzhledem Přesahování st. hranic nepřichází v úvahu.

Velikost a složitost vlivu

Vliv malý,
jednoduchý.

Pravděpodobnost vlivu

Během výstavby záměru, během provozu záměru.

Doba trvání, frekvence a vratnost

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

eliminovatelný.

Vliv

D.I.5 Vlivy na půdu
Zábor půdy
Realizace uvažovaného záměru si vyžádá zábor cca 230 300 m2 zemědělské půdy
v následujících BPEJ a třídách ochrany:

BPEJ

tř. ochrany

3.56.00

1

3.56.00

1

3.56.00

1

3.56.00

1

3.56.00

1

3.56.00

1

3.10.10

2

3.10.10

2

3.10.10

2

3.10.10

2

3.58.00

2

3.58.00

2

3.58.00

2

3.58.00

2

3.58.00

2

3.05.01

3

3.13.00

3

3.13.00

3

3.13.00

3

3.13.00

3

3.13.00

3

3.13.10

3

3.21.10

4

3.21.10

4

3.22.10

4

Celkem

tř. ochrany m2

%

43 487

18.9

94 072

40.8

35 790

15.5

6 102

56 952

24.7

230 300

230 300

100

m2

5 695
2 115
25 384
1 139
4 271
4 882
508
3 051
3 254
18 550
8 136
12 773
1 017
10 170
36 612
5 500
2 115
20 340
2 034
1 017
2 034
2 750
36 612
14 238

Do I. tř. ochrany patří 18,9 % zabíraný půd, do II. tř. 40,8 %, do III. tř. 15,5 % a do IV. tř.
ochrany 24,7 %. Většina zabíraných půd – 29,7 % patří do I. a II. tř. ochrany.
Jedná se zábor poměrně velmi kvalitních zemědělských půd ve velkém rozsahu. Proto jsou
stanoveny následující podmínky:
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Během výstavby musí být sejmuta ornice a podorniční vrstva. Tyto budou
využity v dalších fázích výstavby k rekultivacím zářezů, násypů a dočasně
zabraných ploch, resp. s nimi bude naloženo v souladu s rozhodnutím
příslušného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu.
Odkryté plochy musí být rekultivovány co nejrychleji, aby nedocházelo ke
zbytečným erozním projevům a související prašnosti a splachům horninových
materiálů do vodotečí.
Zařízení staveniště navrhovat přednostně na ostatních plochách, přesuny hmot
provádět po stávajících komunikacích nebo v trase budovaného záměru.
Realizace záměru se přibližuje k PUPFL v prostoru křížení s Malým Labským náhonem.
Lesní pozemky v prostoru křížení s Malým Labským náhonem – dle KN

Jedná se o 2 lesní pozemky – p.č. 81 a 1687, které se přibližují k záměru. Jedná se o plochu
lesů hospodářských – LH. Dle výkresu situace může dojít k záboru PUPFL (č. 1687)
v rozsahu cca 20 m2. Ovšem vzhledem ke schematickému zákresu situace, lze spíše
předpokládat, že ve skutečnosti bude přemostění Malého Labskéno Náhonu provedeno
v místě jeho toku a potom pravděpodobně k záboru PUPFL vůbec nedojde, resp. bude
záležet na technologii výstavby, zda se tohoto pozemku vůbec dotkne.
V OP lesa do 50m od lesa bude dotčeno cca 4 923 m2 PUPFL na výše uvedených p.č.
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Ostatní pozemky porostlé dřevinami, které záměr zasahuje nebo se k nim přibližuje na 50 a
méně metrů patří k druhu pozemku trvalý travní porost, ostatní plocha – neplodná půda nebo
ostatní plocha – komunikace.
Zde jsou stanoveny následující podmínky:
V prostoru křížení s Malým Labským náhonem minimalizovat vliv na PUPFL,
manipulační pás snížit na nejmenší technicky možnou míru.
Vlivy v důsledku ukládání odpadů
Vlivy v důsledku ukládání odpadů se projeví zejména v období výstavby u dodavatelských
organizací a ve formě meziskládek zemin a výkopových materiálů.
Harmonogram a návaznost výstavby musí být provedeny tak, aby tyto vlivy byli minimální a
aby v maximální míře byla zajištěna plynulost výstavby bez meziskládek.

Hodnocení vlivů na půdu:
Kritérium

Hodnocení

Rozsah vlivu

V prostoru záměru – velký

Povaha
vlivu
přesahování st. hranic

vzhledem Přesahování st. hranic nepřichází v úvahu

Velikost a složitost vlivu

Vliv významný, složitý (zátěže).

Pravděpodobnost vlivu

Během existence záměru.

Doba trvání, frekvence a vratnost

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

D.I.6 Vlivy na přírodní zdroje
Trasa přeložky silnice II/308 nenarušuje žádné ložisko nerostných surovin, ani dobývací
prostor. K málo významnému ovlivnění horninového prostředí dojde při zemních pracích jako
jsou zakládací práce.
Hodnocení vlivů na horninové prostředí a přírodní zdroje:
Kritérium

Hodnocení

Rozsah vlivu

V prostoru záměru.

Povaha
vlivu
přesahování st. hranic

vzhledem Přesahování st. hranic nepřichází v úvahu

Velikost a složitost vlivu

Vliv malý. Vliv jednoduchý.

Pravděpodobnost vlivu

Během existence záměru.

Doba trvání, frekvence a vratnost

Během existence záměru. Nevratný.
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D.I.7 Vlivy na biologickou rozmanitost (fauna, flóra, ekosystémy)
Vlivy na flóru
Na základě botanického průzkumu a za předpokladu, že veškeré stavební činnosti budou
probíhat v zájmovém území (staveniště, provizorní přístupové cesty, parkoviště techniky,
mezideponie apod.), by nemělo dojít k výrazně negativnímu ovlivnění flóry.
Nebyly zde nalezeny druhy, které by byly vysloveně vzácné, ohrožené nebo reliktní. Přesto
budou záměrem stavby v zájmovém území oslabeny existující ekologické vazby, což
výrazně přispěje k redukci stávajících rostlinných populací.
K mírně negativnímu ovlivnění flory může dojít v průběhu prací a po dokončení stavby
šířením invazních druhů (Impatiens parviflora, Conyza canadensis, Aster lanceolatus et.
spp., Helianthus tuberosus, Reynoutria spp., Solidago spp. aj.) a expanzivních taxonů
(Sambucus nigra, Calamagrostis epigejos, Phalaris arundinacea, Urtica dioica aj.), což může
způsobit negativní změny společenstev nejen v zájmovém území, ale i v celé ose zájmového
území.
Z významných druhů dojde k oslabení populací 3 významných druhů – Carex buekii (C4a),
Galium boreale subsp. boreale (C4a), Nuphar lutea (C4a).
Z hlediska zastoupení typů biotopů lze celkově konstatovat, že v zájmovém území se
zejména nacházejí biotopy silně ovlivněné nebo vytvořené člověkem (X biotopy) s mírnou až
silnou ruderalizací (Chytrý et al. 2010). Biotopy přírodního charakteru (L2.2 Údolní jasanovoolšové luhy, M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod, M1.4 Říční rákosiny, T1.4 Aluviální
psárkové louky, T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky, V1F Makrofytní vegetace přirozeně
eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E),
které zaznamenáme v zájmovém území, nemají reprezentativní charakter vlivem
antropogenní činností. Zásah do těchto přírodních biotopů nepovede k jejich likvidaci jako
celku v krajině.
Dřevinné biotopy, které se nachází v kontaktu nebo v kolizi s plánovanou trasou plní
v zájmovém území ekologicko-stabilizační funkce. Těžbou bude v dřevinných porostech
docházet k oslabení stability okolních vzrostlých porostů, což může při silných větrech
způsobovat celoplošné vývraty. Na mnoha stanovištích těžba přispěje k degradaci vytvořené
přirozené zonální vegetace (křovinné lesní pláště), která se v zájmovém území analogicky
vyvíjí plošně i mimo kontakt s lesem na neobhospodařovaných plochách. Vzniklé biotopy bez
dřevinné vegetace budou více intenzivně vystavené mikroklimatickým extrémům a vyšší
větrné a vodní erozi. Vykácením dřevinných prvků lze předpokládat zvýšení hladiny
povrchové vody a plošné zamokření odtěžených lokalit – ztráta desukční funkce porostů.
Předpokládané přímé vlivy na faunu
Vlivy působící v průběhu výstavby záměru
Za nejvýznamnější vliv lze označit zahájení výstavby a s ním spojené zemní práce.
V průběhu zemních prací dochází k porušení povrchové vrstvy, která může být obývána
ZCHD. Při časově vhodném zahájení výstavby lze tento negativní vliv významně omezit. Za
nejvhodnější načasování lze považovat podzimní období.
V průběhu provozu záměru lze za nejvýznamnější vliv považovat existenci samotné liniové
stavby, která je těžko překročitelná především pro bezobratlé živočichy, ale při
spolupůsobení s automobilovým provozem, je těžko překonatelná i pro mobilnější živočichy
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(obratlovce). Dalším pozitivním prvkem omezujícím negativní vliv záměru, je skutečnost, že
trasa silnice je vedena převážně mimo zástavbu polními kulturami, které výrazně omezují
diverzitu populací.
Předpokládané nepřímé vlivy na faunu
Jako nepřímé vlivy záměru lze považovat důsledek bariérového efektu, který se může
projevit segregací částí populací a následným snížením diverzity genofondu segregovaných
populací.
Dalším nepřímým vlivem působícím na biologickou různorodost může být možnost zavlékání
nepůvodních organizmů v souběhu se silničním koridorem. Tento prvek se obvykle
intenzivněji projevuje u delších úseků komunikací, nebo při vedení tras přes horská pásma,
nebo jiné významné překážky migrace.
Kritická úroveň pro zachování biologické rozmanitosti
Kritická úroveň únosného zatížení je detekována stavem populace zvláště chráněného druhu
strakapoud prostřední (Dendrocopos medius). Druh v území je vázán na vrcholová sukcesní
stadia nelesní zeleně. Druh vykazuje vysokou mobilitu a velmi rychle reaguje na kvalitu
hnízdního biotopu. Pokud dochází k poškození hnízdního biotopu, dochází velmi rychle
k opuštění lokality uvedeným druhem. Jeho přítomnost na lokalitě tedy bude indikovat stav
dochovalosti lokality.
Vzhledem k tomu, že ostatní složení fauny je v jednotlivých skupinách poměrně vyrovnané,
lze předpokládat, že hodnotu Simpsonova indexu bude ovlivňovat právě přítomnost a
vyrovnanost sledovaného druhu (Begon a kol. 1997). Také počty jednotlivých druhů
v populacích území se jeví jako vyrovnané. Potom právě uvedený cenný druh, jehož denzita
kolísá v závislosti na sukcesním stadiu ekosystému je klíčový pro druhového bohatství
v území. Přítomnost druhu prakticky nelze ovlivnit jinými prostředky, kromě přirozené
sukcese ekosystému. Proto považujeme uvedený druh a jeho přítomnost za limitující pro
hodnocení únosného zatížení rozmanitosti fauny v území dotčené záměrem.

Flóra
•

Během realizace záměru je nutné zajistit ochranu proti šíření invazním druhům (Conyza
canadensis, Aster lanceolatus et. spp. div., Impatiens parviflora, Helianthus tuberosus,
Robinia pseudacacia, Reynoutria spp., Solidago spp. aj.) a expanzivním druhům
(Calamagrostis epigejos, Sambucus nigra, Urtica dioica aj.), které mohou do zájmového
území při provádění a po ukončení stavby invadovat nebo sem byly zavlečeny
s dováženým materiálem.

•

Pohyb techniky, deponie a mezideponie související se stavbou je nutno umisťovat mimo
cenné biotopy.

•

Kácení dřevinných prvků na nelesních plochách bude realizováno v období přirozeného
útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny (tj. od 1. X. – 15. III. př. roku). Pokud
dřeviny nebudou vysloveně v trase stavby, je vhodné dřeviny zachovat.

•

Dřeviny, které se nebudou kácet, je nutné ochránit dle ČSN 83 9061 (ochrana stromů,
porostů a vegetačních ploch při stavební činnosti) nejlépe pevným oplocením nebo
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obedněním do výšky 1,8 m. Ochráněna bude i kořenová zóna stromů, kterou tvoří
hranice linie koruny zvětšená o 1,5 m. Koruna stromů v případě jejího ohrožení bude
ochráněna vyvázáním větví nahoru. Místa úvazků budou vypodložena vhodným
materiálem.
•

Z důvodů minimalizace negativních vlivů stavby a následného provozu se jako vhodné
jeví realizovat kompenzační opatření jako např. výsadbu nelesních dřevinných prvků
přirozené druhové skladby, která přispěje k lepšímu začlenění tělesa nově navržené
silnice do okolní krajiny (nejen stromů, ale i keřového patra, které představuje vhodný
biotop pro řadu druhů drobných živočichů a ptactva).

•

U vykácených dřevinných biotopů je nutná postupná přeměna současné druhové skladby
v ekotonových liniích podél nového silničního tělesa ve prospěch dřevin, které se
vyznačují vyšší tolerancí ke škodlivým činitelům a melioračními účinky na půdu a
současně poskytují vysoký produkční a mimoprodukční funkční efekt. Prostřednictvím
vytváření nových biotopů, které se budou blížit přírodě blízkému lesnímu biotopu
zabezpečit redukci vlivů abiotických a biotických škůdců, omezení kalamit a zvýšení
stability produkce (zvyšováni ekologické stability). Racionalizací nákladů pěstební
činnosti upřednostňování přirozené obnovy, cílené využívání přírodních procesů při
odrůstání nárostů a kultur a ve výchově mladých porostů.

•

Náhradní výsadba by měla odpovídat svým rozsahem ekologické újmě způsobené
kácením dřevin. Počítá se s přiměřenou náhradou kácených dřevin – cca 637 jedinců
dřevin a přiměřenou a odpovídající náhradu dotčených keřů.

•

Druhovou skladbu dřevin je nutné přizpůsobit nejen kompozici a prostorovému
uspořádání, ale také uspořádání funkčnímu. Současně budou dřeviny v zájmovém území
vystaveny stresovému prostředí, a proto při volbě taxonu musí být zohledněna odolnost
proti zasolení, úpalu, silné prašnosti, exhalacím z výfukových plynů. Dále je nezbytné
zvážit i klimatické poměry vybrané lokality. Zohledněna by měla být i velikost a věková
struktura vysazovaných sazenic.

•

Při výsadbě musí být použity pouze kvalitní výpěstky, které nejsou vytáhlé, poškozené,
případně deformované, netrpí chorobami a škůdci. Velikost a větvení musí odpovídat
druhu dřeviny, jeho stáří a pěstitelskému tvaru. Výpěstek nebo svazek výpěstků musí být
označen štítkem, na kterém je uveden rodový a druhový název, pěstitelský tvar, počet
přesazení a způsob třídění.

•

Výsadby by měly být uspořádány tak, aby odpovídaly ČSN 736101 Projektování silnic a
dálnic. Při realizaci výsadby dřevin musí být dále dodržena ČSN 83 9051 Technologie
vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy, ČSN 46
4902 Výpěstky okrasných dřevin. Společná a základní ustanovení, ČSN 46 4901 Osivo a
sadba. Sadba okrasných dřevin, ČSN 75 7143 Jakost vod. Jakost vody pro závlahu.

•

Výsadba prostokořenných dřevin se předpokládá v období mimo vegetaci tj. podzimních
popř. jarních měsících; po opadu asimilačních orgánů resp. před jejich vyrašením.

•

V podzimních měsících musí být výsadba realizována po opadu listí až do zámrzu
(v°závislosti na klimatických podmínkách). Termín je také daný prodejem sazenic ze
školek.
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•

Při jarní výsadbě je nutné dbát na to, aby sazenice byly v dormanci, rozhodně není
možné použít rašící sazenice. Výsadba tedy musí probíhat v období, kdy se teplota
pohybuje kolem 7 – 10°C tj. v termínu od 1. III. do období před rašením (do 15. V.).

•

Při výsadbě krytokořenných výpěstků mohou být výsadby realizovány téměř celoročně,
pokud není zamrzlá půda. Vysazovat krytokořenný sadební materiál není vhodné také při
vysokých teplotách.

•

Při realizaci vlastní výsadby by měly být dodrženy zásady výsadby dřevin, neopomenout
jejich správné ukotvení a následnou rozvojovou a udržovací péči.

•

Při průchodu záměru podél písníku „Malá Borovinka“ realizovat opěrnou zeď místu
násypu tak, aby nedošlo k zásahu do vodní plochy a aby bylo možno obnovit břehovou
zeleň.

•

V rámci dokumentace pro stavební řízení provést podrobnou inventarizaci porostů přímo
dotčených stavebními pracemi po zaměření, se stanovením priorit ochrany a náhrady
dřevin. Náhradní výsadby směrovat do prostoru vegetačních úprav záměru.

•

Zpracovat projekt vegetačních úprav, který bude respektovat závěry zpracovaného
dendrologického průzkumu. Počítá se s přiměřenou náhradou kácených dřevin – cca 637
jedinců dřevin a přiměřenou a odpovídající náhradu dotčených keřů.

•

V rámci projektu vegetačních úprav řešit osázení nově vzniklých ploch rostlinami druhově
a stanovištně vhodných na osazované lokality. Základem výsadeb by měly být původní
rostlinné druhy prokázané průzkumem lokality.

•

V úseku ulice Pardubická SZ od silnice “U křížku“ zachovat a nepoškodit vzrostlou lípu
(Tilia platyphyllos) s naměřeným obvodem kmene ve výšce 130 cm nad zemí cca 300
cm.

Fauna
•

Požádat o výjimky pro zásah do biotopů zvláště chráněných druhů živočichů a
respektovat následující podmínky:
Druh

Neprovádět kácení nelesní zeleně v období
od 15. dubna do 30. června běžného roku.

Apatura ilia, batolec
červený

Bombus bohemicus,
pačmelák český

Návrh opatření

Vliv a jeho rozsah

Výstavba, skrývka
zeminy

Před zahájením skrývkových prací ve
vegetačním období (duben – září) provést
odborně způsobilou osobou kontrolu lokality,
na které proběhne skrývka. V případě nálezu
hnízda, provést odborný transfer. Skrývku
provádět v době aktivity čmeláků, aby mohly
dělnice odletět (nikoli v době zimování
oplozených samic).

Ponechat vývoj rostlinných společenstev
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Druh

Návrh opatření

Vliv a jeho rozsah

na disturbovaných plochách přirozené sukcesi
(mimo biotopy X2), s cílem udržení druhového
složení s živnými rostlinami. Provádět sekání
ploch 1× ročně na konci vegetační sezóny (říjen,
listopad, prosinec).

Vliv realizace stavby na populace druhu
v kontextu s nejbližším okolím bude z hlediska
ochrany přírody zanedbatelný. Případný
náhodný úhyn jedinců při stavebních pracích
nebo provozu nemůže populace druhu ovlivnit.

Plánovaná činnost neovlivní udržení příznivého
stavu druhu z hlediska ochrany.

Bombus pascuorum,
čmelák rolní

Výstavba, skrývka
zeminy

Opatření stejné jako u Bombus bohemicus.

Bombus terrestris, čmelák
zemní

Výstavba, skrývka
zeminy

Opatření stejné jako u Bombus bohemicus.

Carabus ulrichii ulrichii,
střevlík Ulrichův

Výstavba, skrývka
zeminy, zemní
práce

Provést podrobný víceletý monitoring výskytu
a početnosti druhu na lokalitě, resp. v blízkém
okolí – pobřežní porosty Labského náhonu, les
Borovinky (např. s pomocí instalace většího
množství živochytných zemních pastí s častým
vybíráním, značením a vypouštěním jedinců).

V případě potvrzení stálého výskytu (na základě
provedeného monitoringu) řešit další případná
opatření.

Bufo bufo, ropucha obecná

Výstavba, zemní
práce, provoz na
komunikaci

Provést podrobný víceletý monitoring výskytu
a početnosti rozšíření chráněných druhů
obojživelníků na lokalitě, resp. v blízkém okolí.
Na základě tohoto monitoringu specifikovat
následující podmínky:

● zajistit ekologický dozor pro stavbu;

● poučit pracovníky stavby o možnosti výskytu
chráněných druhů obojživelníků; v případě jejich
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Druh

Návrh opatření

Vliv a jeho rozsah

nálezu je nutné přenést mimo stavbu;

● důsledně provádět kontroly drobných ploch
vzniklých při zemních pracích v období březen
až červen, kdy může dojít k obsazení těchto
vodních ploch obojživelníky a může zde dojít
k jejich rozmnožování. Také v těchto případech
bude nutné odlovit snůšky, příp. pulce a přenést
je na náhradní lokalitu;

● v úsecích, kde stavba přiléhá k některé
z vodních ploch, vybudovat dočasné zábrany
zamezující vstupu migrujících jedinců
obojživelníků do prostoru stavby;

● v úsecích, kde stavba přiléhá k některé
z vodních ploch a v ,místech výskytu
prokázaného podrobným víceletým
monitoringem vybudovat před dokončením
stavby trvalé zábrany zamezující vstupu
migrujících jedinců obojživelníků na vozovku. .

Bufotes viridis, ropucha
zelená

Výstavba, zemní
práce, provoz na
komunikaci

Opatření stejné jako u Bufo bufo.

Pelophylax ridibundus,
skokan skřehotavý

Výstavba, zemní
práce, provoz na
komunikaci

Opatření stejné jako u Bufo bufo.

Provádění skrývek zeminy v období od poloviny
srpna do konce října.

Anguis fragilis, slepýš
křehký

Výstavba, skrývka
zeminy, provoz na
komunikaci

Před zahájením zemních prací instalovat mobilní
zábrany proti vstupu na staveniště v lokalitách:
les Borovinky, pobřežní porosty Labského
náhonu.

Provést pravidelné odchyty v období jarní
migrace a v pozdně letním období. Po
vyhodnocení, které musí provést odborně
způsobilá osoba, zhodnotit, zda bude nutné
instalovat trvalé bariéry v uvedených úsecích
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Druh

Návrh opatření

Vliv a jeho rozsah

(vyhovují zábrany proti vstupu obojživelníků).

Vliv realizace silniční stavby na populace
zmíněného druhu v kontextu s nejbližším okolím
bude z hlediska ochrany přírody zanedbatelný
a případný náhodný úhyn jedinců při stavebních
pracích nebo provozu nemůže populace
v žádném případě ovlivnit. Plánovaná činnost
neovlivní udržení příznivého stavu druhu
z hlediska ochrany.

Lacerta agilis, ještěrka
obecná

Výstavba, skrývka
zeminy, provoz na
komunikaci

Zemní práce při zakládání stavby je nutné
zahájit počátkem srpna, kdy populace
tohoročních jedinců je již dostatečně mobilní
a nebude docházet k jejich likvidaci zemními
stroji.

Při výstavbě násypů a pilířů přemostění použít
vždy několik drátokamenných gabionů jako
vhodné stanoviště pro populaci tohoto druhu
v blízkosti trasy záměru (lokality Panelárna,
písník Dubina).

Opatření stejné jako u Bufo bufo.

Natrix natrix, užovka
obojková

Výstavba, skrývka
zeminy, provoz na
komunikaci

● v úsecích, kde stavba přiléhá k některé
z vodních ploch, vybudovat dočasné zábrany
zamezující vstupu migrujících jedinců
obojživelníků do prostoru stavby (lokalita:
Labský náhon).

Accipiter nisus, krahujec
obecný

Neprovádět kácení nelesní zeleně v období
od 15. dubna do 30. června běžného roku.

Alcedo atthis, ledňáček
říční

Zamezit srážkám jedinců druhu na přemostění
vodních toků (vodních ploch) s výskytem druhu
vybudováním vhodných bariér

Ciconia ciconia, čáp bílý

Bez opatření.

Corvus monedula, kavka
obecná

Bez opatření.
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Druh

Návrh opatření

Vliv a jeho rozsah

Dendrocopos medius,
strakapoud prostřední

Neprovádět kácení nelesní zeleně v období
od 15. dubna do 30. června běžného roku.

Luscinia megarhynchos,
slavík obecný

Neprovádět kácení nelesní zeleně v období
od 15. dubna do 30. června běžného roku.

Oriolus oriolus, žluva hajní

Neprovádět kácení nelesní zeleně v období
od 15. dubna do 30. června běžného roku.

Perdix perdix, koroptev
polní

Neprovádět zemní práce v termínu od konce
března do poloviny července (hnízdění a vodění
kuřat).

Cricetus cricetus, křeček
polní

V lokalitách výskytu instalovat bariéry, které
zabrání vstupu jedinců na vozovku. Za
postačující lze brát bariéry vhodné pro
zabránění migrace obojživelníků.

Myotis daubentonii, netopýr
vodní

Doporučený dodatečný průzkum odborně
způsobilou osobou v době zkušebního provozu
v místech s osvětlením komunikace z důvodu
možného zvýšení frekvence výskytu (lovu
hmyzu přiletujícímu ke světlu). V případě
nutnosti přijmout opatření vyplývající
z uvedeného průzkumu.

Výstavba
a provoz záměru.
Bez
předpokládaného
negativního vlivu.

Vliv realizace stavby na populace druhu
v kontextu s nejbližším okolím bude z hlediska
ochrany přírody zanedbatelný a případný
náhodný úhyn jedinců při stavebních pracích
nebo provozu nemůže populace v žádném
případě ovlivnit. Plánovaná činnost neovlivní
udržení příznivého stavu druhu z hlediska
ochrany.

Prvky ÚSES a krajina
Pro prvky ÚSES stanovit následující opatření.
•

Převést biokoridor podél Labského náhonu dostatečným prostupem pod silnicí – min.
šířka 25 m.

•

V prostoru křížení s Malým Labským náhonem minimalizovat vliv na PUPFL a
doprovodnou zeleň toku, manipulační pás snížit na nejmenší technicky možnou míru.
Napojení MUK Temešvár řešit s ohledem na minimalizaci záboru stávající zeleně.
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•

Zpracovat projekt vegetačních úprav, který bude respektovat závěry zpracovaného
dendrologického průzkumu

Krajina.
•

V patách násypů (v dolní třetině svahu) řešit liniově nebo ostrůvkovitě výsadbu stromů a
keřů, na svazích (v horních dvou třetinách svahu) keřů tak, aby došlo k maximálnímu
potlačení nepřirozeného liniového tvaru v krajině. Střední dělící pás osázet dle
technických možností keři.

Při splnění všech uvedených podmínek lze očekávat, že záměr nebude mít negativní vliv na
biologickou rozmanitost a populace zvláště chráněných živočichů a prvky ÚSES v krajině
okolí Hradce Králové.

Vlivy na dřeviny
Je podrobně zpracován v Dendrologickém průzkum u uvedeném v příloze.
V druhové skladbě dřevinných porostů ve studovaném území převažují Acer
pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa, Betula pendula, Populus spp., Rosa
spp., Sambucus nigra, Prunus spp., Sorbus aucuparia, Salix spp.
Celkově lze konstatovat, že stávající dřevinné prvky v zájmovém území jsou pod stálým
vlivem pozitivních i negativních antropogenních vlivů. Z inventarizace vyplývá, že
dendrologický potenciál v těsné blízkosti komunikací, účelových komunikací a cest je až na
výjimky dlouhodobě neperspektivní vlivem nedostatečné péči, což se projevuje na
zdravotním stavu dřeviny a její vitalitě. Jedná se především o přítomnost různých růstových
defektů a napadení patogenními organismy, dřívější nevhodný ořez větví atd., které snižují
stabilitu nosných prvků dřeviny a vyžadují stabilizační zásahy.
U náletových dřevinných porostů dochází z dendrologicko-ekologického hlediska ke
znehodnocování estetické funkce porostů zejména vysokou překryvností dřevinných prvků,
netypickými tvary koruny zastoupených druhů a výškou nasazení živých větví korun stromů.
Dále můžeme sledovat prosychání korun nebo periferních částí, mechanické poškození
a tlakové větvení stromů ve vidlici, které způsobuje vznik centrálních trhlin, zhoršení vitality
výskytem hmyzu nebo dřevokazné hlouby, přítomnost různých růstových defektů, vznik
hniloby a napadení patogenními organismy. Časté jsou spadené větve a zlomy nosných
větví.
Kultivary nepůvodních hybridních topolů jsou z hlediska kvality dřeva již málo perspektivní,
můžeme sledovat prosychání koruny nebo periferních částí, což je u topolu typické již od 30.
a 20. roku. Častou příčinou zhoršeného stavu je mechanické poškození a tlakové větvení
stromů ve vidlici, počínající poruchy (trhliny, posun), přítomnost různých růstových defektů,
mechanické poškození, tlakové větvení ve vidlici a defekty větvení, které snižuje stabilitu
nosných prvků dřeviny.
Věková struktura dřevinných prvků ve studovaném území je střední, zdravotní stav dřevin je
dobrý až zhoršený a fyziologická vitalita je mírně až zřetelně narušená. Z hlediska
fyziologického stáří zaznamenáme jak mladé jedince ve fázi dynamického růstu, tak dospělé
a senescentní jedince.
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Výjimku tvoří jasanovo-olšové porosty v km 1,700–1,900, kde můžeme sledovat vyšší
druhovou skladbu. Věková struktura porostů je střední, zdravotní stav dřevin je dobrý a
fyziologická vitalita je mírně narušená.
Vzhledem k provozní bezpečnosti se celkově jedná většinou o dřeviny s mírnými defekty
nebo teprve s rozvíjejícími se defekty, které se mohou postupně zhoršovat. U některých
exemplářů můžeme sledovat výraznější defekty, které mohou být náchylné k selhání, zlomu,
či vývratu.
Seznam dřevin zaznamenaných v zájmovém území (Tabulka 3) obsahuje celkem 64 taxonů.
Současně zde nebyl zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu dřeviny podle vyhlášky č.
395/1992 Sb. k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a
významného druhu dřeviny podle Černého a červeného seznamu cévnatých rostlin ČR
(Grulich 2012, Procházka 2001).
Proti kácení stromů rostoucích mimo les není z hlediska dendrologického námitek.
Nicméně z hlediska ekologicko-stabilizačních funkcí, které stávající dřeviny v zájmovém
území plní, by měla být jejich ochrana v obecné rovině kompenzována vhodnou náhradní
výsadbou, která by měla být navrhnuta citlivě se správně zvolenou přísně diferencovanou
dřevinnou skladbou a s ohledem na charakter stanoviště.
V případě lesních porostů, které kříží plánovaná stavba jižní spojky je vypracován přehled
jednotlivých porostních skupin z lesního hospodářského plánu (LHP) pro lesní hospodářský
celek (LHC) 509825.
V rámci lesa není nutné žádat o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les a rovněž
způsob provedení odstranění porostu je zcela odlišný.
Porosty v rámci stavby se nachází v km 1,750 na lesním pozemku parcelní číslo 1687 k. ú.
Kukleny a v km 1,900 se ke stavbě výrazně přibližují na lesním pozemku p. č. 81 k. ú.
Pražské Předměstí.
Lesní porosty na daném území náleží k přírodní lesní oblasti č. 17 Polabí. Nejsou zařazeny v
kategorii lesů ochranných nebo lesů zvláštního určení. U porostní skupiny 5Aa102 a
4Aa101se jedná o další bezlesí u porostní skupiny 5Aa10 o listnaté porosty s počtem etáží v
porostní skupině 1, cílovým hospodářským tvarem – vysoký les a ze strukturovaných
porostních typů zde zaznamenáme D8P9 – dominantní olše, příměs topol/vrba.
Jako kompenzační opatření za vykácené lesní porosty je vhodné navrhnout v ekotonových
liniích lesa dřevinnou skladbu odpovídající jasanovo-olšovému luhu.
Prostřednictvím vytváření nových biotopů, které se budou blížit přírodě blízkému lesnímu
biotopu zabezpečit redukci vlivů abiotických a biotických škůdců, omezení kalamit a zvýšení
stability produkce (zvyšováni ekologické stability).
Závěr k vlivu na dřeviny
Stávající dřevinné prvky v zájmovém území, které bude nutné vykácet, vytvářejí uměle
vzniklé ekosystémy funkčního systému trvalé zeleně, které jsou pod vlivem přímého i
nepřímého působení člověka.
Z hlediska biodiverzity se proto jejich konzervativní ochrana jeví jako málo významná.
Nicméně z hlediska ekologicko-stabilizačních funkcí, které stávající dřeviny v zájmovém
území plní, by měla být jejich ochrana v obecné rovině kompenzována vhodnou náhradní
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výsadbou, která by měla být navrhnuta citlivě se správně zvolenou přísně diferencovanou
dřevinnou skladbou a s ohledem na charakter stanoviště.
Druhovou skladbu dřevin je nutné přizpůsobit nejen kompozici a prostorovému uspořádání,
ale také uspořádání funkčnímu. Současně budou dřeviny v zájmovém území vystaveny
stresovému prostředí, a proto při volbě taxonu musí být zohledněna odolnost proti zasolení,
úpalu, silné prašnosti, exhalacím z výfukových plynů. Dále je nezbytné zvážit i klimatické
poměry vybrané lokality. Zohledněna by měla být i velikost a věková struktura vysazovaných
sazenic.
Při výsadbě musí být použity pouze kvalitní výpěstky, které nejsou vytáhlé, poškozené,
případně deformované, netrpí chorobami a škůdci. Velikost a větvení musí odpovídat druhu
dřeviny, jeho stáří a pěstitelskému tvaru. Výpěstek nebo svazek výpěstků musí být označen
štítkem, na kterém je uveden rodový a druhový název, pěstitelský tvar, počet přesazení a
způsob třídění.
Výsadby by měly být uspořádány tak, aby odpovídaly ČSN 736101 Projektování silnic a
dálnic. Při realizaci výsadby dřevin musí být dále dodržena ČSN 83 9051 Technologie
vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy, ČSN 46 4902
Výpěstky okrasných dřevin. Společná a základní ustanovení, ČSN 46 4901 Osivo a sadba.
Sadba okrasných dřevin, ČSN 75 7143 Jakost vod. Jakost vody pro závlahu.
Výsadba prostokořenných dřevin se předpokládá v období mimo vegetaci tj. podzimních
popř. jarních měsících; po opadu asimilačních orgánů resp. před jejich vyrašením.
V podzimních měsících musí být výsadba realizována po opadu listí až do zámrzu
(v°závislosti na klimatických podmínkách). Termín je také daný prodejem sazenic ze školek.
Při jarní výsadbě je nutné dbát na to, aby sazenice byly v dormanci, rozhodně není možné
použít rašící sazenice. Výsadba tedy musí probíhat v období, kdy se teplota pohybuje kolem
7 – 10°C tj. v termínu od 1. III. do období před rašením (do 15. V.).
Při výsadbě krytokořenných výpěstků mohou být výsadby realizovány téměř celoročně,
pokud není zamrzlá půda. Vysazovat krytokořenný sadební materiál není vhodné také při
vysokých teplotách.
Při realizaci vlastní výsadby by měly být dodrženy zásady výsadby dřevin, neopomenout
jejich správné ukotvení a následnou rozvojovou a udržovací péči.
Jako kompenzační opatření za vykácené lesní porosty je vhodné navrhnout v ekotonových
liniích lesa dřevinnou skladbu odpovídající jasanovo-olšovému luhu.
Prostřednictvím vytváření nových biotopů, které se budou blížit přírodě blízkému lesnímu
biotopu zabezpečit redukci vlivů abiotických a biotických škůdců, omezení kalamit a zvýšení
stability produkce (zvyšováni ekologické stability).
Opatření:
•

Při průchodu záměru podél písníku „Malá Borovinka“ realizovat opěrnou zeď místu
násypu tak, aby nedošlo k zásahu do vodní plochy a aby bylo možno obnovit břehovou
zeleň.

•

Zpracovat projekt vegetačních úprav, který bude respektovat závěry zpracovaného
dendrologického průzkumu.
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•

V rámci dokumentace pro stavební řízení provést podrobnou inventarizaci porostů přímo
dotčených stavebními pracemi po zaměření, se stanovením priorit ochrany a náhrady
dřevin. Náhradní výsadby směrovat do prostoru vegetačních úprav záměru.

•

Ve fázi výstavby respektovat ČSN DIN 18920 k zajištění ochrany stromů, porostů a ploch
pro vegetaci při stavebních činnostech.

•

Veškerá zařízení staveniště navrhnout a realizovat s ohledem na lokalizaci mimolesních
porostů dřevin.

•

Jednoznačně prokázat a doložit nezbytně nutný rozsah kácení v rámci přípravy území
na základě toho, že v rámci prováděcí projektové dokumentace stavby po zaměření
porostů dřevin bude navrženo jen minimální kácení v prostoru záboru v rozsahu
minimálního manipulačního pásu.

•

V úseku ulice Pardubická SZ od silnice “u křížku“ zachovat a nepoškodit vzrostlou lípu
(Tilia platyphyllos) s naměřeným obvodem kmene ve výšce 130 cm nad zemí cca 300
cm.

Schematická zákres obrysu koruny lípy velkolisté (Tilia platyphyllos) do situace záměru
Vlivy na ekosystémy
Záměr je situován do okrajové části městské aglomerace. Jedná se o liniovou stavbu, která
protíná , nebo se přibližuje k prvkům ÚSES. Jako podklad systému ekologické stability byl
použit výkres ze současně platné územního plánu města Hradec Králové.
Za nejzávažnější střet je považováno křížení trasy záměru s lokálním biokoridorem podél
Labského náhonu. Vzhledem k zachování prostupnosti a převedení ekologické kvality prvku
systému ekologické stability doporučuji jeho převedením pod úrovní komunikace (silnice je
vedena na mostě) a to v šíři prostupu biokoridoru alespoň 25 m.
Opatření:
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•

Převést biokoridor podél Labského náhonu dostatečným prostupem pod silnicí – min.
šířka 25 m.

•

V prostoru křížení s Malým Labským náhonem minimalizovat vliv na PUPFL a
doprovodnou zeleň toku, manipulační pás snížit na nejmenší technicky možnou míru.
Napojení OK Temešvár řešit s ohledem na minimalizaci záboru stávající zeleně.
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Vlivy na významné krajinné prvky
Záměr kříží vodní tok Labský náhon – VKP dle §3 zákona č. 114/1992 Sb. V tomto prostoru
také zasahuje do lesního porostu (VKP) v rozsahu cca 600 m2 a dále zasahuje lesní porosty
v budoucím napojení MUK Temešvár v rozsahu cca 1 000 m2.
VKP dle §6 zákona č. 114/1992 Sb. záměr neovlivní.
Pro snížení vlivu záměru na VKP jsou stanoveny následující podmínky (společně s vlivy na
ÚSES):
•

Převést biokoridor podél Labského náhonu dostatečným prostupem pod silnicí – min.
šířka 25 m.

•

V prostoru křížení s Malým Labským náhonem minimalizovat vliv na PUPFL a
doprovodnou zeleň toku, manipulační pás snížit na nejmenší technicky možnou míru.
Napojení MUK Temešvár řešit s ohledem na minimalizaci záboru stávající zeleně.

Schematický zákres možného převedení Jižní spojky nad Labským náhonem za
předpokladu plného ozelenění Jižní spojky.
Hodnocení vlivů na faunu, flóru a ekosystémy:
Kritérium

Hodnocení

Rozsah vlivu

V prostoru záměru a nejbližším okolí.

Povaha
vlivu
přesahování st. hranic

vzhledem Přesahování st. hranic nepřichází v úvahu

Velikost a složitost vlivu

Vliv středně významný. Vliv složitý.

Pravděpodobnost vlivu

Během existence záměru.

Doba trvání, frekvence a vratnost

Během existence záměru. Vratný.

D.I.8 Vlivy na krajinu a její ekologické funkce
Krajinný ráz
Def. Podle § 12, odst. 1 zákona je krajinným rázem zejména přírodní, kulturní a historická
charakteristika určitého místa či oblasti, a je chráněn před činností snižující jeho estetickou
a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb,
mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště
chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině.
K posouzení celkového vlivu zásahu na krajinný ráz bylo postupováno podle metodického
doporučení AOPK – Hodnocení krajinného rázu (Míchal 1999).
Hodnocení krajinného rázu spočívá v určení významu (velkého či malého, kladného
či záporného) jednotlivých charakteristik, jimiž je krajinný ráz určován. Stanovuje se při něm
prostorové rozmístění, kvantitativní parametry (hodně nebo málo, malé nebo velké)
a kvalitativní parametry (uplatnění rozhodující, významné, zanedbatelné) krajinných prvků,
zejména však jejich vzájemné vztahy (harmonické či konfliktní).
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Hodnocení zahrnuje především zjevná narušení míst a oblastí krajinného rázu, která nejsou
postižitelná jednotlivými zákony chránícími složky životního prostředí (půdu, vodu, ovzduší,
organismy, ekosystémy).
Pro potřeby vlastního posouzení vlivu zásahu (negativního, neutrálního nebo i pozitivního)
byla stavba Jižní spojky, vzhledem ke krátké délce trasy, brána jako „místo krajinného rázu“,
což je část krajiny, stejnorodá z hlediska přírodních, kulturních a historických charakteristik a
výskytu estetických a přírodních hodnot, které odlišují místo krajinného rázu od ostatních
míst krajinného rázu.
Jednotlivé charakteristiky k hodnocení krajinného rázu jsou:
Přírodní charakteristika krajinného rázu zahrnuje vlastnosti krajiny určené jak trvalými
přírodními podmínkami, kterými jsou především geologické, geomorfologické, klimatické
a biogeografické poměry, tak aktuálním stavem ekosystémů. Součástí charakteristiky je též
aktuální stav ekosystémů, který do značné míry informuje o způsobu využívání krajiny.
Kulturní charakteristika krajinného rázu je dána způsobem využívání přírodních zdrojů
člověkem a stopami, které v krajině zanechal (charakter osídlení, zástavby a jednotlivých
staveb, charakter uspořádání pozemků a úprav vodního režimu).
Historická charakteristika krajinného rázu je specifickou součástí kulturní charakteristiky
a spočívá v časové posloupnosti a souvislostech kulturních a přírodních charakteristik oblasti
či místa, jež se projevují přítomností historických a památkových hodnot. Shrnuje současný
stav poznání historických procesů a požadavky, které z něho plynou pro uchovávání
nemovitých kulturních artefaktů jako součásti kulturního dědictví.
Trasa Jižní spojky je vedena převážně ve volném nezastavěném území, které je v současné
době využíváno pro zemědělskou činnost. Vzhledem ke konfiguraci terénu a stávající
zastavěnosti území se jedná o jedinou možnou trasu, která nevyžaduje demolice obytných
objektů a minimalizuje zásahy do průmyslových objektů.
V trase stavby se nachází lokální biokoridor LBK 7 Labský náhon spojující lokální biocentra
LBC 8 Za nádražím a LBC 9 Temešvár. V dotčeném území se nachází VKP ze zákona –
vodní tok (Labský náhon).
V dosahu trasy Jižní spojky, kromě vzdálenější dominanty kostela sv. Anny v Kuklenách, se
nacházejí dvě drobné sakrální stavby, a to: kaple Nejsvětější Trojice na Bláhovce stojící
východně OK Bláhovka v části obce Plačice a socha Panny Marie v Kuklenách (vedle
přeložky ulice, v prostoru navržené MÚK Pardubická).
Z hlediska hodnocení krajinného rázu bude významnější přemostění toku Labského náhonu
mostním objektem délky 30 m v Kuklenách a překonání železničních tratí a místních
komunikací kolmými a šikmými mostními konstrukcemi. Jejich zapojení do charakteru zdejší
již ovlivněné krajiny, jakožto významných technických prvků, bude přijatelné.
Krajinný prostor místa bude dotčen převážně stavbami tří okružních (OK Bláhovka, OK
Temešvár, OK Hradubická) a jednou mimoúrovňovou křižovatkou (MÚK Pardubická), které
budou na okraji intravilánu města představovat určující prvky krajinného panoramatu.
Nebudou však silným zásahem do rázu již ovlivněné krajiny. Vzhledem k identifikovaným
hodnotám krajinného rázu bude ovlivnění slabé.
K minimalizaci vlivů trasy Jižní spojky na krajinný ráz a její odclonění od intravilánu
v prostoru Kukleny – Plačice a Pražského předměstí napomohou promyšlené krajinářské
úpravy (výsadby), zapojující stavbu do charakteru krajinné struktury.
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Souborné vyhodnocení zásahu do krajinného rázu
Vliv závažného zásahu: 0 = žádný vliv, X – slabý vliv, XX – středně silný vliv;

I/11-I/37 Jižní
spojka

Význam indikátoru: (++) = určující hodnota.

Vliv na přírodní hodnoty

XX

Vliv na estetické hodnoty panoramat

X

Vliv na estetické hodnoty dílčích scenerií

X

Vliv na soustavu NATURA 2000

0

Vliv na ZCHÚ

0

Vliv na kulturní dominanty

0

Vliv na harmonické měřítko

X

Vliv na harmonické vztahy

X

Součet bodů vyjadřujících sílu vlivu na krajinný
ráz

6

Silně konfliktní úseky (17, 18 a 19 bodů)
Konfliktní úseky (14, 15 a 16 bodů)
Slabě konfliktní úseky (11, 12 a 13 bodů)
Nekonfliktní úseky (méně než 10 bodů)

++

Trasa Jižní spojky je vedena převážně ve volném nezastavěném území, které je v současné
době využíváno pro zemědělskou činnost. Dále jde o území nevyužívané (okraje zástavby,
okraje vodních ploch a vodních toků atp.) Vzhledem ke konfiguraci terénu a stávající
zastavěnosti území se jedná o jedinou možnou trasu, která nevyžaduje demolice obytných
objektů a minimalizuje zásahy do průmyslových objektů. Z hlediska hodnocení krajinného
rázu bude významnější přemostění toku Labského náhonu mostním objektem délky 30 m
v Kuklenách a překonání železničních tratí a místních komunikací kolmými a šikmými
mostními konstrukcemi. Jejich zapojení do charakteru zdejší již ovlivněné krajiny, jakožto
významných technických prvků, bude přijatelné. Krajinný prostor místa bude dotčen
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převážně stavbami tří okružních (OK Bláhovka, OK Temešvár, OK Hradubická) a jednou
mimoúrovňovou křižovatkou (MÚK Pardubická), které budou na okraji intravilánu města
představovat určující prvky krajinného panoramatu. Nebudou však silným zásahem do rázu
již ovlivněné krajiny. Vzhledem k identifikovaným hodnotám krajinného rázu bude ovlivnění
slabé. K minimalizaci vlivů trasy Jižní spojky na krajinný ráz a její odclonění od intravilánu
v prostoru Kukleny – Plačice a Pražského předměstí napomohou promyšlené krajinářské
úpravy (výsadby), zapojující stavbu do charakteru krajinné struktury.
Vizualizace MÚK Pardubická

Vizualizace křížení s Malým labským náhonem

Další vizualizace uvedeny v příloze.

Opatření:
• V rámci projektu vegetačních úprav řešit osázení nově vzniklých ploch rostlinami druhově
a stanovištně vhodných na osazované lokality. Základem výsadeb by měly být původní
rostlinné druhy prokázané průzkumem lokality.
• V patách násypů (v dolní třetině svahu) řešit liniově nebo ostrůvkovitě výsadbu stromů a
keřů, na svazích (v horních dvou třetinách svahu) keřů tak, aby došlo k maximálnímu
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potlačení nepřirozeného liniového tvaru v krajině. Střední dělící pás osázet dle
technických možností keři.
Hodnocení vlivů na krajinu a krajinný ráz:
Kritérium

Hodnocení

Rozsah vlivu

V širším území.

Povaha
vlivu
přesahování st. hranic

vzhledem Přesahování st. hranic nepřichází v úvahu

Velikost a složitost vlivu

Vliv středně velký. Vliv jednoduchý.

Pravděpodobnost vlivu

Během existence záměru.

Doba trvání, frekvence a vratnost

Během existence záměru. Vratný, technicky částečně
eliminovatelný.

D.I.9 Vlivy na hmotný majetek a kulturní dědictví včetně architektonických
a archeologických aspektů
Z uvedeného přehledu známých nálezů je zřejmé, že trasa budoucí komunikace „Jižní
spojka“ prochází územím s archeologickými nálezy ve smyslu zák. č. 20/1987 Sb. v platném
znění. Na základě uvedených skutečností je proto velice pravděpodobné, že při budoucích
stavebních a zemních pracích v tomto prostoru dojde k narušení archeologických situací, a
to pravěkých, stredověkých a raně novověkých (z nemovitých nálezů to jsou základy staveb,
hroby, studny, jímky, staré komunikace, výrobní zařízení, z movitých nálezu především
zlomky keramiky, kosti zvířecí i lidské, kovové předměty, kamenné nástroje apod.).
Pojednávané území je možné chápat jako „území s archeologickými nálezy“ ve smyslu
zákona č. 20/1987 Sb. Výstavba „v území s archeologickými nálezy“ je podmíněna
provedením archeologického výzkumu buď před zahájením stavby či v jejím průběhu, což
bude nutno posuzovat zvlášť pro každý jeden konkrétní stavební záměr. Je proto vhodné,
aby provedení záchranného výzkumu bylo odpovídajícím způsobem zohledněno již v
projektové dokumentaci. Nejpozději musí být potencionální stavebník s těmito fakty
seznámen v okamžiku podání návrhu na zahájení územního řízení, popř. Podání žádosti o
vydání stavebního povolení. V územním rozhodnutí nebo stavebním povolení pak bude
realizace stavby podmíněna tím, že stavebník oznámí svůj záměr Archeologickému ústavu a
umožní jemu nebo jiné oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný
archeologický výzkum. Nebezpečí, které hrozí z případného, zejména časového prodlení, lze
eliminovat včasnou konzultací stavebníka se specializovaným pracovištěm některé z
organizací oprávněných provádět archeologické výzkumy.
V prostoru trasy budoucí komunikace „Jižní spojka“ lze vymezit tyto oblasti, kde je (na
základe výše uvedených skutečností) pravděpodobné, že v rámci stavby dojde k narušení
archeologických nálezu.
Jedná se o prostor
1) jihovýchodně od Bláhovky - jižně (jihovýchodně) od Hypernovy
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2) okolí písníku „Hradecký písek“
3) severně od Borovinky
4) jižně od sídliště „Labská kotlina 2“
5) severně od historického jádra Třebše.
Je zapotřebí přihlédnout k těmto skutečnostem:
1) pravěké a středověké osídlení se v tomto plochém terénu soustřeďovalo na lehce
vyvýšená místa ležící nad jednotlivými vodními toky (ramena Labe a jeho přítoků). Jednalo
se o plošně málo rozsáhlé plochy, zdejší osídlení tak mělo spíše charakter velmi malých
osad ci dvorců;
2) především v prostoru Temešváru, Borovinky a Farářství docházelo k transferům zeminy z
jiných míst Hradce Králové a okolí (zasypávání starých ramen a písníků, smetiště, deponie
zeminy atd.), nelze tak vyloučit existenci archeologických „pseudolokalit“.
Z těchto důvodů je třeba věnovat dotčenému území z archeologického hlediska zvýšenou
pozornost. Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem, doporučujeme provedení
předběžných průzkumů na trase budoucí komunikace tak, aby bylo možné postupně zpřesnit
časové aj. nároky na archeologický výzkum.
Opatření:
•

Provést předběžné archeologické průzkumy na trase budoucí komunikace tak, aby bylo
možné postupne zpřesnit časové aj. nároky na archeologický výzkum. Navrhujeme tyto
práce rozvrhnout do následujících etap:

•

V etapě první se jedná o
•

průzkum trasy silnice pomocí intensivních povrchový sběrů (možné realizovat na
podzim a na jaře)

•

letecký průzkum trasy záměru („letecká archeologie“ )

•

v případe realizace inženýrsko-geologických pruzkumů provést archeologický dohled
na těchto průzkumech.

•

V druhé etapě realizovat sondáže na předem vybraných lokalitách („rýhování“ pomocí
mechanizace) a následný výzkum.

•

Ve třetí etapě provést predstihový záchranný archeologický výzkum na lokalitách s
pozitivními nálezy zjištenými ve druhé etapě.

•

Viniční sloup Panny Marie v prostoru MUK Kukleny zachovat a v rámci vegetačních
úprav vhodně začlenit do krajiny.
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Poloha památky Viniční sloup Panny Marie v prostoru MUK Kukleny

Hodnocení vlivu na hmotný majetek a kulturní památky:
Kritérium

Hodnocení

Rozsah vlivu

V prostoru záměru.

Povaha
vlivu
přesahování st. hranic

vzhledem Přesahování st. hranic nepřichází v úvahu

Velikost a složitost vlivu

Vliv malý. Vliv složitý.

Pravděpodobnost vlivu

Během výstavby záměru.

Doba trvání, frekvence a vratnost

Během výstavby záměru.
Nevratný.
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D.II. Charakteristika rizik pro veřejné zdraví, kulturní dědictví a životní
prostředí při možných nehodách, katastrofách a nestandardních
stavech a předpokládaných významných vlivů z nich plynoucích
Možnost vzniku nehod, katastrof a nestandardní stavů
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,
výústní objekty osazené resp. s možností osazení norné stěny).
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D.III. Komplexní charakteristika vlivů záměru podle části D bodů I a II z
hlediska jejich velikosti a významnosti včetně jejich vzájemného
působení, se zvláštním zřetelem na možnost přeshraničních vlivů
Předpokládá se snížení vlivů v oblasti dopravních úrazů a možného ovlivnění podzemních a
povrchových vod a významné zlepšení imisní a hlukové situace v prostorech obytné
zástavby situované v okolí stávajících komunikací.
Přehled jednotlivých vlivů:
Hodnocení vlivů na obyvatelstvo:
Kritérium

Hodnocení

Rozsah vlivu

V bezprostředním okolí záměru

Povaha
vlivu
přesahování st. hranic

vzhledem Přesahování st. hranic prakticky nepřichází v úvahu

Velikost a složitost vlivu

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

Pravděpodobnost vlivu

Vždy od uvedení záměru do provozu

Doba trvání, frekvence a vratnost

Vliv trvalý. Vliv vratný.

Hodnocení vlivů na ovzduší a klima:
Kritérium

Hodnocení

Rozsah vlivu

V bezprostředním okolí záměru.

Povaha
vlivu
přesahování st. hranic

vzhledem Přesahování st. hranic prakticky nepřichází v úvahu

Velikost a složitost vlivu

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

Pravděpodobnost vlivu

Od uvedení záměru do provozu

Doba trvání, frekvence a vratnost

Vliv trvalý. Vliv vratný.

Hodnocení vlivů hluku:
Kritérium

Hodnocení

Rozsah vlivu

V bezprostředním okolí záměru.

Povaha
vlivu
přesahování st. hranic

vzhledem Přesahování st. hranic prakticky nepřichází v úvahu

Velikost a složitost vlivu

Vliv malý, technicky dále řešitelný. Vliv jednoduchý.

Pravděpodobnost vlivu

Vždy během provozu záměru

Doba trvání, frekvence a vratnost

Vliv trvalý. Vliv vratný.
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Hodnocení vlivů na vodu:
Kritérium

Hodnocení

Rozsah vlivu

V prostoru záměru – vliv na odvodnění oblasti.

Povaha
vlivu
přesahování st. hranic

vzhledem Přesahování st. hranic nepřichází v úvahu.

Velikost a složitost vlivu

Vliv malý,
jednoduchý.

technicky

dobře

eliminovatelný.

Vliv

Pravděpodobnost vlivu

Během trvání záměru, během provozu záměru.

Doba trvání, frekvence a vratnost

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

Hodnocení vlivů na půdu:
Kritérium

Hodnocení

Rozsah vlivu

V prostoru záměru – velký

Povaha
vlivu
přesahování st. hranic

vzhledem Přesahování st. hranic nepřichází v úvahu

Velikost a složitost vlivu

Vliv významný, složitý (zátěže).

Pravděpodobnost vlivu

Během existence záměru.

Doba trvání, frekvence a vratnost

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

Hodnocení vlivů na horninové prostředí a přírodní zdroje:
Kritérium

Hodnocení

Rozsah vlivu

V prostoru záměru.

Povaha
vlivu
přesahování st. hranic

vzhledem Přesahování st. hranic nepřichází v úvahu

Velikost a složitost vlivu

Vliv malý. Vliv jednoduchý.

Pravděpodobnost vlivu

Během existence záměru.

Doba trvání, frekvence a vratnost

Během existence záměru. Nevratný.

Hodnocení vlivů na faunu, flóru a ekosystémy:
Kritérium

Hodnocení

Rozsah vlivu

V prostoru záměru a nejbližším okolí.

Povaha
vlivu
přesahování st. hranic

vzhledem Přesahování st. hranic nepřichází v úvahu

Velikost a složitost vlivu

Vliv středně významný. Vliv složitý.

Pravděpodobnost vlivu

Během existence záměru.

Doba trvání, frekvence a vratnost

Během existence záměru. Vratný.
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Hodnocení vlivů na krajinu a krajinný ráz:
Kritérium

Hodnocení

Rozsah vlivu

V širším území.

Povaha
vlivu
přesahování st. hranic

vzhledem Přesahování st. hranic nepřichází v úvahu

Velikost a složitost vlivu

Vliv středně významný. Vliv jednoduchý.

Pravděpodobnost vlivu

Během existence záměru.

Doba trvání, frekvence a vratnost

Během existence záměru. Vratný, technicky částečně
eliminovatelný.

Hodnocení vlivu na hmotný majetek a kulturní památky:
Kritérium

Hodnocení

Rozsah vlivu

V prostoru záměru.

Povaha
vlivu
přesahování st. hranic

vzhledem Přesahování st. hranic nepřichází v úvahu

Velikost a složitost vlivu

Vliv malý. Vliv složitý.

Pravděpodobnost vlivu

Během výstavby záměru.

Doba trvání, frekvence a vratnost

Během výstavby záměru.
Nevratný.

Možnosti přeshraničních vlivů
Možné významné nepříznivé vlivy přesahující státní hranici nepřipadají v úvahu.
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D.IV. Charakteristika a předpokládaný účinek navrhovaných opatření k
prevenci, vyloučení a snížení všech významných negativních vlivů
na životní prostředí a veřejné zdraví a popis kompenzací, pokud
jsou vzhledem k záměru možné, popřípadě opatření k monitorování
možných negativních vlivů na životní prostředí (např. postprojektová analýza), které se vztahují k fázi výstavby a provozu
záměru, včetně opatření týkajících se připravenosti na mimořádné
situace podle kapitoly II a reakcí na ně
Součástí záměru je plnění opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných
negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví a popis kompenzací, pokud jsou
vzhledem k záměru možné, popřípadě opatření k monitorování možných negativních vlivů na
životní prostředí (např. post-projektová analýza), které se vztahují k fázi výstavby a provozu
záměru, včetně opatření týkajících se připravenosti na mimořádné situace podle kapitoly II a
reakcí na ně. 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 fázi přípravy:
Po upřesnění záměru (DÚR) zpracovat detailní hlukovou studii s důrazem na prostor u RB 9,
10 a 12 – km 2,35 vpravo. V případě potřeby realizovat protihlukovou stěnu (cca 134m
dlouhá a 3m vysoká v km 2,270 – 2,404 pravostranně). Bude zkoordinována realizace
navrhované protihlukové stěny podél Rašínovy třídy s nárůstem intenzit dopravy generované
záměrem a aktuálním modelem dopravy města. Před realizací záměru bude provedeno
posouzení účinnosti této stěny a v případě potřeby (pro splnění hygienických limitů hluku) její
úprava v rámci realizace záměru.
Předpokládaný účinek: Bezpečné plnění hygienických limitů hluku.
Dřeviny
V úseku ulice Pardubická SZ od silnice “U křížku“ zachovat a nepoškodit vzrostlou lípu (Tilia
platyphyllos) s naměřeným obvodem kmene ve výšce 130 cm nad zemí cca 300 cm.
Předpokládaný účinek: Zachování vzrostlé lípy charakteristické pro toto místo.
Fauna
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Požádat o výjimky pro zásah do biotopů zvláště chráněných druhů živočichů a respektovat
následující podmínky:
Druh

Návrh opatření

Vliv a jeho rozsah

Neprovádět kácení nelesní zeleně v období
od 15. dubna do 30. června běžného roku.

Apatura ilia, batolec
červený

Před zahájením skrývkových prací ve
vegetačním období (duben – září) provést
odborně způsobilou osobou kontrolu lokality,
na které proběhne skrývka. V případě nálezu
hnízda, provést odborný transfer. Skrývku
provádět v době aktivity čmeláků, aby mohly
dělnice odletět (nikoli v době zimování
oplozených samic).

Bombus bohemicus,
pačmelák český

Výstavba, skrývka
zeminy

Ponechat vývoj rostlinných společenstev
na disturbovaných plochách přirozené sukcesi
(mimo biotopy X2), s cílem udržení druhového
složení s živnými rostlinami. Provádět sekání
ploch 1× ročně na konci vegetační sezóny (říjen,
listopad, prosinec).

Vliv realizace stavby na populace druhu
v kontextu s nejbližším okolím bude z hlediska
ochrany přírody zanedbatelný. Případný
náhodný úhyn jedinců při stavebních pracích
nebo provozu nemůže populace druhu ovlivnit.

Plánovaná činnost neovlivní udržení příznivého
stavu druhu z hlediska ochrany.

Bombus pascuorum,
čmelák rolní

Výstavba, skrývka
zeminy

Opatření stejné jako u Bombus bohemicus.

Bombus terrestris, čmelák
zemní

Výstavba, skrývka
zeminy

Opatření stejné jako u Bombus bohemicus.

Výstavba, skrývka
zeminy, zemní
práce

Provést podrobný víceletý monitoring výskytu
a početnosti druhu na lokalitě, resp. v blízkém
okolí – pobřežní porosty Labského náhonu, les
Borovinky (např. s pomocí instalace většího
množství živochytných zemních pastí s častým
vybíráním, značením a vypouštěním jedinců).

Carabus ulrichii ulrichii,
střevlík Ulrichův

eko

183

team

Druh

Návrh opatření

Vliv a jeho rozsah

V případě potvrzení stálého výskytu (na základě
provedeného monitoringu) řešit další případná
opatření.

Provést podrobný víceletý monitoring výskytu
a početnosti rozšíření chráněných druhů
obojživelníků na lokalitě, resp. v blízkém okolí.
Na základě tohoto monitoringu specifikovat
následující podmínky:

● zajistit ekologický dozor pro stavbu;

● poučit pracovníky stavby o možnosti výskytu
chráněných druhů obojživelníků; v případě jejich
nálezu je nutné přenést mimo stavbu;

Bufo bufo, ropucha obecná

Výstavba, zemní
práce, provoz na
komunikaci

● důsledně provádět kontroly drobných ploch
vzniklých při zemních pracích v období březen
až červen, kdy může dojít k obsazení těchto
vodních ploch obojživelníky a může zde dojít
k jejich rozmnožování. Také v těchto případech
bude nutné odlovit snůšky, příp. pulce a přenést
je na náhradní lokalitu;

● v úsecích, kde stavba přiléhá k některé
z vodních ploch, vybudovat dočasné zábrany
zamezující vstupu migrujících jedinců
obojživelníků do prostoru stavby;

● v úsecích, kde stavba přiléhá k některé
z vodních ploch a v ,místech výskytu
prokázaného podrobným víceletým
monitoringem vybudovat před dokončením
stavby trvalé zábrany zamezující vstupu
migrujících jedinců obojživelníků na vozovku. .

Bufotes viridis, ropucha
zelená

Pelophylax ridibundus,
skokan skřehotavý

Výstavba, zemní
práce, provoz na
komunikaci

Výstavba, zemní
práce, provoz na
eko

Opatření stejné jako u Bufo bufo.

Opatření stejné jako u Bufo bufo.
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Druh

Návrh opatření

Vliv a jeho rozsah

komunikaci

Provádění skrývek zeminy v období od poloviny
srpna do konce října.

Před zahájením zemních prací instalovat mobilní
zábrany proti vstupu na staveniště v lokalitách:
les Borovinky, pobřežní porosty Labského
náhonu.

Anguis fragilis, slepýš
křehký

Výstavba, skrývka
zeminy, provoz na
komunikaci

Provést pravidelné odchyty v období jarní
migrace a v pozdně letním období. Po
vyhodnocení, které musí provést odborně
způsobilá osoba, zhodnotit, zda bude nutné
instalovat trvalé bariéry v uvedených úsecích
(vyhovují zábrany proti vstupu obojživelníků).

Vliv realizace silniční stavby na populace
zmíněného druhu v kontextu s nejbližším okolím
bude z hlediska ochrany přírody zanedbatelný
a případný náhodný úhyn jedinců při stavebních
pracích nebo provozu nemůže populace
v žádném případě ovlivnit. Plánovaná činnost
neovlivní udržení příznivého stavu druhu
z hlediska ochrany.

Lacerta agilis, ještěrka
obecná

Výstavba, skrývka
zeminy, provoz na
komunikaci

Zemní práce při zakládání stavby je nutné
zahájit počátkem srpna, kdy populace
tohoročních jedinců je již dostatečně mobilní
a nebude docházet k jejich likvidaci zemními
stroji.

Při výstavbě násypů a pilířů přemostění použít
vždy několik drátokamenných gabionů jako
vhodné stanoviště pro populaci tohoto druhu
v blízkosti trasy záměru (lokality Panelárna,
písník Dubina).

Opatření stejné jako u Bufo bufo.
Natrix natrix, užovka
obojková

Výstavba, skrývka
zeminy, provoz na
komunikaci
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Druh

Návrh opatření

Vliv a jeho rozsah

Labský náhon).

Accipiter nisus, krahujec
obecný

Neprovádět kácení nelesní zeleně v období
od 15. dubna do 30. června běžného roku.

Alcedo atthis, ledňáček
říční

Zamezit srážkám jedinců druhu na přemostění
vodních toků (vodních ploch) s výskytem druhu
vybudováním vhodných bariér

Ciconia ciconia, čáp bílý

Bez opatření.

Corvus monedula, kavka
obecná

Bez opatření.

Dendrocopos medius,
strakapoud prostřední

Neprovádět kácení nelesní zeleně v období
od 15. dubna do 30. června běžného roku.

Luscinia megarhynchos,
slavík obecný

Neprovádět kácení nelesní zeleně v období
od 15. dubna do 30. června běžného roku.

Oriolus oriolus, žluva hajní

Neprovádět kácení nelesní zeleně v období
od 15. dubna do 30. června běžného roku.

Perdix perdix, koroptev
polní

Neprovádět zemní práce v termínu od konce
března do poloviny července (hnízdění a vodění
kuřat).

Cricetus cricetus, křeček
polní

V lokalitách výskytu instalovat bariéry, které
zabrání vstupu jedinců na vozovku. Za
postačující lze brát bariéry vhodné pro
zabránění migrace obojživelníků.

Myotis daubentonii, netopýr
vodní

Výstavba
a provoz záměru.
Bez
předpokládaného
negativního vlivu.

Doporučený dodatečný průzkum odborně
způsobilou osobou v době zkušebního provozu
v místech s osvětlením komunikace z důvodu
možného zvýšení frekvence výskytu (lovu
hmyzu přiletujícímu ke světlu). V případě
nutnosti přijmout opatření vyplývající
z uvedeného průzkumu.
Vliv realizace stavby na populace druhu
v kontextu s nejbližším okolím bude z hlediska
ochrany přírody zanedbatelný a případný
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Druh

Návrh opatření

Vliv a jeho rozsah

náhodný úhyn jedinců při stavebních pracích
nebo provozu nemůže populace v žádném
případě ovlivnit. Plánovaná činnost neovlivní
udržení příznivého stavu druhu z hlediska
ochrany.

Předpokládaný účinek: Minimalizace vlivů na chráněné druhy živočichů.
Krajina
V patách násypů (v dolní třetině svahu) řešit liniově nebo ostrůvkovitě výsadbu stromů a
keřů, na svazích (v horních dvou třetinách svahu) keřů tak, aby došlo k maximálnímu
potlačení nepřirozeného liniového tvaru v krajině. Střední dělící pás osázet dle technických
možností keři.
Předpokládaný účinek: Minimalizace vlivů na krajinu.

Archeologické památky
Viniční sloup Panny Marie v prostoru MUK Plačická zachovat a v rámci vegetačních úprav
vhodně začlenit do krajiny.
Předpokládaný účinek: Zachovat lokálně významné místo.

Pro fázi výstavby:
Ovzduší
Zpracovat rozptylovou studii pro fázi výstavby vč. staveništní dopravy.
Předpokládaný účinek: Minimalizace vlivů na ovzduší během výstavby.

Hluk
Zpracovat hlukovou studii pro fázi výstavby vč. staveništní dopravy.
Předpokládaný účinek: Minimalizace vlivů hluku během výstavby.
Ochrana přírody
Pro období výstavby zajistit funkci ekologického dozoru na stavbě.
Předpokládaný účinek: Minimalizace vlivů na rostliny, živočichy a dřeviny během výstavby.
Pro fázi provozu:
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Po uvedení stavby do provozu provést měření hladin hluku, v případě překročení limitů
realizovat dodatečná protihluková opatření.
Předpokládaný účinek: Zajištění plnění hygienických limitů hluku..
Pro zimní údržbu používat soli s minimálními obsahy těžkých kovů a preferovat používání
vodných roztoků solí pro minimalizaci kontaminace půd v okolí silnice.
Předpokládaný účinek: Minimalizace vlivů na znečištění odváděných srážkových vod.
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D.V.

Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích
předpokladů a důkazů pro zjištění a hodnocení významných vlivů
záměru na životní prostředí

Při zpracování dokumentace byly použity následující podklady:
- literární údaje (viz seznam literatury)
- terénní průzkumy
- osobní jednání
Problematika emisí a imisí byla zpracována dle metodik Meafa a Symos 97.
Problematika hluku byla zpracována dle Metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy
s pomocí programu Hluk+.
Biologické průzkumy byly prováděny standardními metodami, zejména terénním šetřením
s využitím archivních podkladů.
Jako podkladové mapy byly použity příslušné listy ZM ČR v měřítkách 1 : 5 000, 1 : 10 000,
Mapa GŠ 1 : 50 000, Vodohospodářská mapa ČR 1 : 50 000, Základní hydrogeologická
mapa 1 : 200 000 a katastrální mapa M 1 : 2 880, územní plán v M 1 : 5 000

D.VI.

Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo
nedostatků ve znalostech), které se vyskytly při zpracování
dokumentace, a hlavních nejistot z nich plynoucích

Prognostické metody použité v oblasti emisí, imisí a hluku jsou postaveny na základě
současného stupně poznání a nejsou a ani nemohou být absolutně přesnou prognózou, ale
prognózou s přesností danou současnými znalostmi. Podle toho je k nim třeba také
přistupovat.
Přitom při praktickém ověřování těchto metod je možno nalézt chybu do 25 % u modelování
ovzduší a do 2 dB u hluku.
Pro uvažovaný záměr nebylo provedeno zaměření terénu, technické podklady byly
zpracovány na základě mapových podkladů v měřítku 1 : 5 000 a 1 : 10 000, pro potřeby
dokumentace byl zpracován zákres z různých podkladů do základní mapy ČR v měřítku 1 :
10 000 a do leteckého snímku.

ČÁST E - Porovnání variant řešení záměru (pokud byly předloženy)
Oznamovaný záměr je navržen v jediné aktivní variantě, která je v souladu s platným
územním plánem města Hradec Králové a nepředpokládá více aktivních variant.
Popis oznamovatelem zvažovaných variant s uvedením hlavních důvodů vedoucích k volbě
daného řešení, včetně srovnání vlivů na životní prostředí je uveden v kapitole B.I.5.
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ČÁST F - Závěr
Na základě provedeného hodnocení vlivů záměru I/11 – I/37 Jižní spojka na životní
prostředí, je možno konstatovat, že návrh splňuje požadavky ochrany životního prostředí,
zdraví obyvatel a není v kolizi s navrhovaným funkčním využitím území.
Při zohlednění všech prostorových vlivů a faktorů je možno konstatovat, že uvažovaný záměr
je za podmínek, které jsou uvedeny v rámci kapitol B.I.6. a D.IV. akceptovatelný a lze
doporučit jeho realizaci.
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ČÁST G - Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru
Uvažovaným záměrem je „I/11 – I/37 Jižní Spojka Hradec Králové“ - úsek od MÚK Kukleny
(D11) po silnici I/37 (ul. Rašínova – Hradubická).
Jedná se o čtyřpruhovou komunikaci v kategorii MS4d 19/70 se středním dělícím pásem
s návrhovou rychlostí 70 km/hod v délce cca 2,98 km.
Na trase jsou navrženy celkem 4 křižovatky, z toho 3 turbo okružní křižovatky (Bláhovka,
Temešvár, Hradubická) a 1 MÚK Pardubická
Veškerá křížení jsou, vzhledem k charakteru komunikace, řešena mimoúrovňově, jedná se
zejména o křížení se stávajícími pozemními komunikacemi, železničními tratěmi, vodními
toky a pod.
Záměr je umístěn na území města Hradec Králové, je v souladu s platným územním plánem.
Z územního hlediska se jedná o důležitou tangenciální komunikaci, s napojením na nově
vznikající rozvojové plochy v oblasti Temešvár, z dopravního hlediska jde o důležitou
čtyřpruhovou kapacitní komunikaci s vazbami na okolní kapacitní komunikační síť (D 11, I/37
– Rašínova tř.).
Z hlediska ŽP tato komunikace přispěje k odvedení části dopravy mimo centrální oblasti
města, jako jsou Kukleny a Pražské předměstí (bytová zástavba).
Z hlediska vstupů se předpokládá zábor cca 23 ha zemědělských půd a nepatrný nebo
nulový zábor lesních pozemků v místě křížení s Labským náhonem. Z hlediska výstupů se
jedná především o emise do ovzduší, emise hluku a vlivy nakládání se srážkovými vodami.
Z hlediska vlivů se očekávají poměrně malé vlivy imisí a hluku. Vlivy na vody se očekávají
minimální. Naopak poměrně velké vlivy na půdu včetně vlivů starých zátěží jsou řešeny
řadou opatření.
Středně významné vlivy na faunu, flóru a ekosystémy se podařilo vhodně snížit mnoha
podmínkami, včetně požadavku na dostatečný průchod biokoridoru podél Labského náhonu
a zachování břehového porostu v prostoru písníku „Malá Borovinka“.
Vlivy na krajinu, které je možno označit jako středně velké jsou významně eliminovány
návrhem na nadstandardní vegetační úpravy záměru.
Na základě provedeného hodnocení vlivů záměru Jižní spojka na životní prostředí, je možno
konstatovat, že návrh splňuje požadavky ochrany životního prostředí, zdraví obyvatel a není
v kolizi s navrhovaným funkčním využitím území.
Při zohlednění všech prostorových vlivů a faktorů je možno konstatovat, že uvažovaný záměr
je za stanovených podmínek akceptovatelný a lze doporučit jeho realizaci.
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ČÁST H - Přílohy
1.

Vyjádření příslušného úřadu územního plánování k záměru z hlediska územně
plánovací dokumentace (ke skutečnostem jiným a novým vzhledem k oznámení)

2.

Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle § 45i odst. 1 zákona o
ochraně přírody a krajiny

3.

Fotodokumentace

4.

Hluková studie

5.

Posouzení vlivu hluku na veřejné zdraví

6.

Rozptylová studie

7.

Biologický průzkum

8.

Dendrologické hodnocení

9.

Migrační studie

10. Hodnocení podle § 67 zák. č. 114/1992 Sb.
11. Posouzení vlivu záměru na krajinný ráz
12. Vizualizace záměru
13. Orientační inženýrskogeologický průzkum
14. Hydrogeologické posouzení vlivu na povrchové a podzemní vody
15. Posouzení projektu ve vztahu k čl. 4 (popř. 4.7) Směrnice Evropského parlamentu a
Rady 2000/60/ES
16. Známé archeologické lokality
17. Situace širších vztahů
18. Situace záměru
19. Podélný profil
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